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Achtergronden van Agapornis nigrigenis 

 

Verspreiding: Noord-Rhodesië langs noordelijke zijrivieren van de Zambesi tussen Sescheke en de 

Victoriawatervallen. Ze werden ontdekt in 1904 door Dr. Kirkman.  

Een aantal jaren geleden kwam terug het bericht dat A. nigrigenis in zijn biotoop ernstig bedreigd wordt. 

Volgens IUCN is Agapornis nigrigenis daardoor geklasseerd als ‘met uitsterven bedreigd’. Daarom is het 

heel belangrijk dat de zuivere wildvorm een kans krijgt bij de liefhebbers en zo voor het nageslacht 

bewaard blijft.  

 

 

Fysieke kenmerken: 

 

Ideale grootte: tussen 13 en 14 cm van bovenkop tot staarteinde. 

Hoofd:  

Voorhoofd: vanaf de snavel licht gerond naar achter toe. 

Kruin: licht gerond. 

Achterhoofd: iets afgeplat. 

Nek: mag iets inval vertonen. 

Ogen: centraal geplaatst, helder uitstralend en omgeven door een ononderbroken zuivere witte oogring. 

Snavel: slank, kort gebogen, onbeschadigd, goed ingetrokken, de punt van de bovensnavel naar de borst 

gericht en ondersnavel goed in bovensnavel passend. 

Borst: goed gevuld, met elegante ronding en meevolgend met de ronding van de vleugels. 

Buik: harmonisch aansluitend in het verlengde van de borst en niet doorhangend. 

Vleugels: goed aansluitend op lichaam en bovenstaartdekveren. Alle vleugelpennen ongeschonden 

aanwezig, niet afhangend of kruisend. 

Poten: korte stevige poten met twee tenen naar voren en twee naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig 

en de zitstok goed vastgrijpend. 

Nagels: gelijkmatig gebogen, alle gelijk gekleurd en onbeschadigd. 

Houding: fiere houding met zo natuurlijk mogelijke lichaamsvormen en in volledige harmonie. De 

ruglijn maakt ten opzichte van de zitstok een hoek van ongeveer 60 graden. 

Staart: wigvormig waarvan de top licht afgerond is. 

Stuit: in rechte lijn met de staart. 
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Algemene keurtechnische opmerkingen: 
• Belangrijk is het formaat en het typische lichaamspostuur van deze soort. Te grote exemplaren 

zijn niet gewenst. 

• Zwarte vlekjes of streepjes in de bevedering zijn foutief.  

• Snavel: aan de basis roze overgaand in rozerood. 

• De washuid van de snavel is wit en ongeschonden. 

• Agapornis nigrigenis heeft een heel typische maskervorm. Het masker begint halverwege de 

kruin, vanwaar het in een bocht om de ogen loopt, om ter hoogte van de keel in een scherpe 

aflijning over te gaan in de bleekoranje bef. De bef (bovenborstvlek) heeft de vorm van een 

omgekeerde gelijkzijdige driehoek met afgeronde hoeken en eindigt twee cm onder de snavelpunt. 

Er is geen strakke aflijning van het masker op de wangen en de kruin. 

• Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn geen duidelijke afscheidingen vereist. 

• De twee middelste staartpennen bevatten geen dwarstekening. 

 

 

 

 

Kleurbenaming: groen  

International term: green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: groen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-groen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: groen. 

Onderstaartdekveren: groen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Dark factor:  
Keurtechnische opmerkingen bij de donkerfactor:  

 

• Als tentoonstellingsvogel worden zowel vogels in de groen- of blauwreeks met enkele en met 

dubbele donkerfactor gevraagd.  

• Bijzondere aandacht besteden aan de kwaliteit van de bevedering bij vogels met een dubbele 

donkerfactor. 

• De donkerfactor (dark factor) vererft autosomaal incomplete dominant. 

• D geeft de aanwezigheid van één donkerfactor aan. DD geeft de aanwezigheid van twee 

donkerfactoren aan.  

 

 

Kleurbenaming: D groen  

International term: D green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in D bronsgroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: D groen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-D groen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: D groen. 

Onderstaartdekveren: D groen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: DD groen  

International term: DD green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in DD bronsgroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-DD groen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: DD groen. 

Onderstaartdekveren: DD groen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 



 

Versie 3.6 Uitgave 20/11/2021 Agapornis nigrigenis  
8 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Blue:  
Keurtechnische opmerkingen bij blauw:  

 

• Blauw is een CPR (Complete Psittacine Reduction) mutatie waarbij de psittacine in de veren van 

het structurele type volledig verdwenen is. 

• In de bevedering is alle normaal aanwezige psittacine verdwenen. 

• Blauw vererft autosomaal recessief (bl-locus). 

 

  

Kleurbenaming: blauw  

International term: blue 

 

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: blauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: blauw. 

Onderstaartdekveren: blauw. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: D blauw  

International term: D blue 
 

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donkergrijs overgaand in D blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-D blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: D blauw. 

Onderstaartdekveren: D blauw. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.  
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Kleurbenaming: DD blauw  

International term: DD blue 

 

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donkergrijs overgaand in DD blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-DD blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw. 

Onderstaartdekveren: DD blauw. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Blauw1Blauw2:  
Keurtechnische opmerkingen bij Blauw1Blauw2:  

 

• Blauw1Blauw2is een PPR (Partial Psittacine Reduction) mutatie die de psittacine gedeeltelijk 

verwijdert in de veren van het structurele type. 

• Blauw1Blauw2 is een combinatie van de twee blauwvormen bij agaporniden. De kleur werd 

vroeger als “blauwgroen“ omschreven. Naam is nu veranderd naar Blauw1Blauw2 omdat we 

spreken over een combinatie van twee psittacinemutaties. 

•  Blauw1Blauw2 = blauw met groene waas; 

• D Blauw1Blauw2 = D blauw met D groene waas;  

• DD Blauw1Blauw2 = DD blauw met DD groene waas; 

 

 

Kleurbenaming: Blauw1Blauw2 

International term: Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: blauwgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: blauwgroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: D Blauw1Blauw2 

International term: D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in D blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in D blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: D blauwgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: D blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-D blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: D blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: D blauwgroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: DD Blauw1Blauw2 

International term: DD Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in DD blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in DD blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauwgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: DD blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-DD blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: DD blauwgroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  
Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Slaty:  
Keurtechnische opmerkingen bij slaty:  

• Voor tentoonstellingen worden enkel vogels met maximum één donkerfactor en één of twee slaty 

factoren gevraagd. 

• De slaty factor vererft autosomaal dominant. 

• “slatygroen” = grijs op groene ondergrond. 

• “slatyblauw” = grijs op blauwe ondergrond. 

 

 

Kleurbenaming: slaty groen  

International term: slaty green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in brons slatygroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-slatygroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen. 

Onderstaartdekveren: slatygroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: slaty blauw 

International term: slaty blue 

 

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donkergrijs overgaand in slatygrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-slatyblauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyblauw. 

Onderstaartdekveren: slatyblauw. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

Kleurbenaming: slaty Blauw1Blauw2 

International term: slaty Blue1Blue2 
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Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in slatyblauwgroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in slatyblauwgroen richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauwgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: slatyblauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-slatyblauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyblauwgroen. 

Onderstaartdekveren: slatyblauwgroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Violet:  
Keurtechnische opmerkingen bij violet:  

 

• De structuur van de sponszone van de veren is veranderd waardoor er violet licht in plaats van het 

normale blauw licht gecreëerd wordt.  

• Voor tentoonstellingen worden enkel vogels in de blauwreeks met één donkerfactor en één of 

twee violetfactoren gevraagd (EF violet D blauw of DF violet D blauw). Deze worden 

eenvoudigweg als violet omschreven. 

• De violet factor vererft autosomaal incomplete dominant. 

 

Kleurbenaming: violet  

International term: violet  

 

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donkergrijs overgaand in violetgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: violet.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-violet. 

Stuit en bovenstaartdekveren: violet. 

Onderstaartdekveren: violet. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: violet D Blauw1Blauw2 

International term: violet D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in violet D blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in violet D blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: violet D blauwgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: violet D blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel- violet D blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: violet D blauwgroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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NSL ino 
 

Keurtechnische opmerkingen bij NSL ino: 

• Bij deze NSL ino mutatie is de aanwezige eumelanine in zowel veren als weke delen bijna zo 

goed als volledig verdwenen. 

• De poten van veel NSL ino vogels hebben nog steeds een lichtgrijze kleur. De voorkeur gaat uit 

naar bleekroze poten. 

• NSL ino vererft autosomaal recessief en is een allele van het a-locus. 

 

 

Kleurbenaming: NSL ino groen (lutino) 

International term: NSL ino green (lutino) 

 

Voorhoofd: oranjerood. 

Kruin: oranjerood overgaand in geel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtoranje op witte ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood richting de 

oorstreek. 

Ogen: rood met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van 

washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel.  

Mantel en vleugeldekveren: geel. 

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-geel. 

Stuit en bovenstaartdekveren: geel. 

Onderstaartdekveren: geel. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje en witte dwarstekening.  

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig. 

 

Kleurbenaming: NSL ino blauw (albino) 

International term: NSL ino blue (albino) 

 

Voorhoofd: wit. 

Kruin: wit. 

Kin en wangen: wit. 

Ogen: rood met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van 

washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit.  

Mantel en vleugeldekveren: wit. 

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en witte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit. 

Onderstaartdekveren: wit. 

Staartpennen: wit.  

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig. 

Kleurbenaming: NSL ino Blauw1Blauw2 

International term: NSL ino Blue1Blue2 
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Voorhoofd: lichtoranje. 

Kruin: lichtoranje overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: geel lichtoranje op witte ondergrond geleidelijk overgaand in lichtoranje richting de 

oorstreek. 

Ogen: rood met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde oogring van 

washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel. 

Borst, 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 en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een lichtoranje en oranje-gele dwarstekening.  

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig. 
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Dec - Dark eyed clear 
 

Keurtechnische opmerkingen bij dec: 

• Bij deze gele of witte zwartogen is de aanwezige eumelanine in de veren visueel voor bijna 95% 

verdwenen. De weke delen zoals ogen, poten en nagels worden niet aangetast. 

• De homozygote dec heeft nog steeds een groene of blauwe waas over het verenkleed. 

• Dec vererft autosomaal recessief en is een allele van het a-locus. 

• Dijbeentjes kunnen bij de gele zwartoog groen bewaasd zijn en bij de witte zwartoog blauw 

bewaasd. 

 

Kleurbenaming: dec groen (gele zwartoog) 

International term: dec green (dark eyed yellow) 

 

Voorhoofd: oranjerood. 

Kruin: oranjerood overgaand in geel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtoranje op witte ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood richting de 

oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel.  

Mantel en vleugeldekveren: geel. 

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-geel. 

Stuit en bovenstaartdekveren: geel. 

Onderstaartdekveren: geel. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje en witte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

Kleurbenaming: dec blauw (witte zwartoog) 

International term: dec blue (dark eyed white) 

 

Voorhoofd: wit met een lichtgrijze waas. 

Kruin: lichtgrijs bewaasd. 

Kin en wangen: lichtgrijs. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit.  

Mantel en vleugeldekveren: wit. 

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en witte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit. 

Onderstaartdekveren: wit. 

Staartpennen: wit.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

Kleurbenaming: dec Blauw1Blauw2 

International term: dec Blue1Blue2 
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Voorhoofd: lichtoranje. 

Kruin: lichtoranje overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: geel lichtoranje op witte ondergrond geleidelijk overgaand in lichtoranje richting de 

oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel. 

Borst, 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 en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een lichtoranje en oranje-gele dwarstekening.  

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig. 
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Misty:  
 

Keurtechnische opmerkingen bij misty:  

 

• Als tentoonstellingsvogel worden enkel vogels zonder donkerfactor en met een dubbele 

mistyfactor gevraagd. De mistyfactor moet duidelijk herkenbaar zijn. 

• Misty vererft autosomaal incomplete dominant. 

• “mistygroen” = flets DD groen met licht bruingrijze waas. 

• “mistyblauw” = flets blauw met lichtgrijze waas. 

 

 

Kleurbenaming: DF misty groen  

International term: DF misty green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: mistygroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: mistygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-mistygroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: mistygroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend licht mistygroen met een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: DF misty blauw  

International term: DF misty blue 

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: mistyblauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: mistyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-mistyblauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: mistyblauw. 

Onderstaartdekveren: mistyblauw. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend mistyblauw en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: DF misty Blauw1Blauw2 

International term: DF misty Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: misty blauwgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: misty blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel- misty blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: misty blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: misty blauwgroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend misty blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Dilute: 
 

Keurtechnische opmerkingen bij dilute: 

 

• Deze dilute mutatie is een allele van het dil-locus. 

• Kenmerkend zijn de grijze poten, de grijze slagpennen en de licht overgoten kleur. 

• Zoals bij de pastel vogels wordt er gestreefd naar kleuregaliteit.  

• Deze vogels zeker niet verwarren met de PastelIno vogels. PastelIno vogels zijn meer vlekkerig en 

hebben witte slagpennen.  

 

Kleurbenaming: dilute groen  

International term: dilute green 

 

Voorhoofd: oranjerood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: licht oranjerood met lichtgrijze waas overgaand in bronsgeel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met lichtgrijze 

waas richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met groen overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: groen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-geel met groen overgoten. 

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met groen overgoten. 

Onderstaartdekveren: geel met groen overgoten. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met groen overgoten en hebben een bleker uiteinde. 

De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: dilute D groen  

International term: dilute D green 

 

Voorhoofd: oranjerood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: licht oranjerood met lichtgrijze waas overgaand in bronsgeel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met lichtgrijze 

waas richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, 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: wit-geel met D groen overgoten. 

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met D groen overgoten. 

Onderstaartdekveren: geel met D groen overgoten. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met D groen overgoten en hebben een bleker 
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uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: dilute DD groen  

International term: dilute DD green 

 

Voorhoofd: oranjerood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: licht oranjerood met lichtgrijze waas overgaand in donker bronsgeel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met lichtgrijze 

waas richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, 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: wit-geel met DD groen overgoten. 

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met DD groen overgoten. 

Onderstaartdekveren: geel met DD groen overgoten. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met DD groen overgoten en hebben een bleker 

uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: dilute blauw  

International term: dilute blue 

 

Voorhoofd: wit met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit met blauwgrijs overgoten naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs geleidelijk overgaand in wit met lichtgrijze waas richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met blauw overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 
Grote vleugelpennen: blauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-wit met blauw overgoten. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met blauw overgoten. 

Onderstaartdekveren: wit met blauw overgoten. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met blauw overgoten en hebben een bleker uiteinde. 

De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: dilute D blauw  

International term: dilute dark blue 

 

Voorhoofd: wit met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit met D blauwgrijs overgoten naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs geleidelijk overgaand in wit met lichtgrijze waas richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, 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-wit met D blauw overgoten. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met D blauw overgoten. 

Onderstaartdekveren: wit met D blauw overgoten. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D blauw overgoten en hebben een bleker 

uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: dilute DD blauw  

International term: dilute DD blue 

 

Voorhoofd: wit met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit met DD blauwgrijs overgoten naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs geleidelijk overgaand in wit met lichtgrijze waas richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, 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-wit met DD blauw overgoten. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met DD blauw overgoten. 

Onderstaartdekveren: wit met DD blauw overgoten. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met DD blauw overgoten en hebben een bleker 

uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.  
Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: dilute Blauw1Blauw2  

International term: dilute Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: lichtoranje overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe met aan de snavelbasis een 

minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: lichtoranje met lichtgrijze waas overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in lichtgeel met lichtgrijze 

waas richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met blauwgroen overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: blauwgroen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met blauwgroen overgoten. 

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met blauwgroen overgoten. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met blauwgroen overgoten. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met blauwgroen overgoten en hebben een 

bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een bleekoranje-bleekgele en 

lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

Kleurbenaming: dilute D Blauw1Blauw2  

International term: dilute D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: lichtoranje overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe met aan de snavelbasis een 

minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: lichtoranje met lichtgrijze waas overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in lichtgeel met lichtgrijze 

waas richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met D blauwgroen overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: D blauwgroen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met D blauwgroen overgoten. 
Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met D blauwgroen overgoten. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met D blauwgroen overgoten. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met D blauwgroen overgoten en hebben een 

bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een bleekoranje-bleekgele en 

lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: dilute DD Blauw1Blauw2  

International term: dilute DD Blue1Blue2 
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Voorhoofd: lichtoranje overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe met aan de snavelbasis een 

minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: lichtoranje met lichtgrijze waas overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in lichtgeel met lichtgrijze 

waas richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met DD blauwgroen overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: DD blauwgroen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met DD blauwgroen overgoten. 

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met DD blauwgroen overgoten. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met DD blauwgroen overgoten. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met DD blauwgroen overgoten en hebben een 

bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een bleekoranje-bleekgele en 

lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

Kleurbenaming: dilute slaty groen  

International term: dilute slaty green 

 

Voorhoofd: oranjerood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: licht oranjerood met lichtgrijze waas overgaand in bronsgeel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in oranjerood met lichtgrijze 

waas richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met slatygroen overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: slatygroen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-geel met slatygroen overgoten. 

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met slatygroen overgoten. 

Onderstaartdekveren: geel met slatygroen overgoten. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met slatygroen overgoten en hebben een bleker 
uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: dilute slaty blauw 

International term: dilute slaty blue 

 

Voorhoofd: wit met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit met slatygrijs overgoten naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs geleidelijk overgaand in wit met lichtgrijze waas richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met slatyblauw overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: slatyblauw overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-wit met slatyblauw overgoten. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met slatyblauw overgoten. 

Onderstaartdekveren: wit met slatyblauw overgoten. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met slatyblauw overgoten en hebben een bleker 

uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: dilute slaty Blauw1Blauw2  

International term: dilute slaty Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: lichtoranje overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe met aan de snavelbasis een 

minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: lichtoranje met lichtgrijze waas overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in lichtgeel met lichtgrijze 

waas richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met slatyblauwgroen overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: slatyblauwgroen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met slatyblauwgroen overgoten. 

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met slatyblauwgroen overgoten. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met slatyblauwgroen overgoten. 
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met slatyblauwgroen overgoten en hebben een 

bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een bleekoranje-bleekgele en 

lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: dilute violet  

International term: dilute violet 

 

Voorhoofd: wit met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit met violetgrijs overgoten naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs geleidelijk overgaand in wit met lichtgrijze waas richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met violet overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: violet overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-wit met violet overgoten. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met violet overgoten. 

Onderstaartdekveren: wit met violet overgoten. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met violet overgoten en hebben een bleker uiteinde. 

De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: dilute violet D Blauw1Blauw2  

International term: dilute violet D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: lichtoranje overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe met aan de snavelbasis een 

minimaal lichtgrijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: lichtoranje met lichtgrijze waas overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond geleidelijk overgaand in lichtgeel met lichtgrijze 

waas richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met violetD blauwgroen overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: violet D blauwgroen overgoten buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met violet D blauwgroen overgoten. 

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met violet D blauwgroen overgoten. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met violet D blauwgroen overgoten. 
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met violet D blauwgroen overgoten en hebben 

een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een bleekoranje-bleekgele en 

lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Pastel: 
 

Keurtechnische opmerkingen bij pastel: 

 

• Pastel vererft autosomaal recessief en is een allele van het a-locus. 

• Er wordt bij pastel gestreefd naar kleuregaliteit. 

• De te bleke types zijn meestal PastelIno en aangezien het hier een allele van het a-locus betreft 

geeft dat een bleker tussenkleur. Deze types zijn niet gevraagd. 

• Bijzondere aandacht aan de slagpennen, die grijs zijn. 

• “pastelgroen” = groen met een visuele opbleking van ongeveer 50%; 

• “pastelblauw” = blauw met een visuele opbleking van ongeveer 50%; 

• “pastelviolet” = violet met een visuele opbleking van ongeveer 50%. 

 

 

Kleurbenaming: pastel groen  

International term: pastel green 

 

Voorhoofd: bruinrood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: bruin met een grijze waas overgaand in pastel bronsgroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs op licht oranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit / lichtgrijze 

waas, geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.  

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, 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-pastelgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelgroen. 

Onderstaartdekveren: pastelgroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.  

Poten: lichtgrijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: pastel D groen  

International term: pastel D green 

 

Voorhoofd: bruinrood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: bruin met een grijze waas overgaand in pastel D bronsgroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit / lichtgrijze waas, 

geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.  

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, 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-pastel D groen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel D groen. 

Onderstaartdekveren: pastel D groen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D groen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.  

Poten: lichtgrijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 
 

Kleurbenaming: pastel DD groen  

International term: pastel DD green 

 

Voorhoofd: bruinrood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: bruin met een grijze waas overgaand in pastel DD bronsgroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs op licht oranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit / lichtgrijze 

waas, geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.  

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, 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 grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-pastel DD groen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel DD groen. 

Onderstaartdekveren: pastel DD groen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD groen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.  

Poten: lichtgrijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: pastel blauw  

International term: pastel blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: grijs overgaand in pastel blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: de kin is grijs, de grijze aanslag op de wangen is beduidend minder en vandaar terug 

geleidelijk overgaand in lichtgrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel blauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pastel blauwe buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-pastel blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel blauw. 

Onderstaartdekveren: pastel blauw. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel blauw en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en grijze dwarstekening.  

Poten: lichtgrijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: pastel D blauw  

International term: pastel D blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: grijs overgaand in pastel D blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: de kin is grijs, de grijze aanslag op de wangen is beduidend minder en vandaar terug 

geleidelijk overgaand in lichtgrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel D blauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pastel D blauwe buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-pastel D blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel D blauw. 

Onderstaartdekveren: pastel D blauw. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D blauw en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en grijze dwarstekening.  
Poten: lichtgrijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten.  
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Kleurbenaming: pastel DD blauw  

International term: pastel DD blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: grijs overgaand in pastel DD blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: de kin is grijs, de grijze aanslag op de wangen is beduidend minder en vandaar terug 

geleidelijk overgaand in lichtgrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel DD blauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pastel DD blauw buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-pastel DD blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel DD blauw. 

Onderstaartdekveren: pastel DD blauw. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD blauw en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en grijze dwarstekening.  

Poten: lichtgrijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: pastel Blauw1Blauw2  

International term: pastel Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: bruinrood met een licht blauwgroengrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: bruin met een blauwgroengrijze waas overgaand in pastel blauwgroengrijs naar het achterhoofd 

toe. 

Kin en wangen: licht blauwgroengrijs op licht oranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit-licht 

blauwgroengrijze waas, geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.  

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastelblauwgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pastelblauwgroen buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-pastelblauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: pastelblauwgroen. 
Onderstaartdekveren: pastelblauwgroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelblauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.  

Poten: lichtgrijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: pastel D Blauw1Blauw2  

International term: pastel D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: bruinrood met een licht blauwgroengrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: bruin met een blauwgroengrijze waas overgaand in pastel blauwgroengrijs naar het achterhoofd 

toe. 

Kin en wangen: licht blauwgroengrijs op licht oranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit-licht 

blauwgroengrijze waas, geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.  

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel D blauwgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pastel D blauwgroen buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-pastel D blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel D blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: pastel D blauwgroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel D blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.  

Poten: lichtgrijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: pastel DD Blauw1Blauw2  

International term: pastel DD Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: bruinrood met een licht blauwgroengrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: bruin met een blauwgroengrijze waas overgaand in pastel blauwgroengrijs naar het achterhoofd 

toe. 

Kin en wangen: licht blauwgroengrijs op licht oranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit-licht 

blauwgroengrijze waas, geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.  

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel DD blauwgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 
Grote vleugelpennen: pastel DD blauwgroen buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-pastel DD blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel DD blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: pastel DD blauwgroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel DD blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. 

De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.  

Poten: lichtgrijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: pastel slaty groen  

International term: pastel slaty green 

 

Voorhoofd: bruinrood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: bruin met een grijze waas overgaand in pastel brons slatygroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs op lichtoranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit / lichtgrijze waas, 

geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.  

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel slatygroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pastel slatygroen buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-pastel slatygroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel slatygroen. 

Onderstaartdekveren: pastel slatygroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatygroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.  

Poten: lichtgrijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: pastel slaty blauw 

International term: pastel slaty blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: grijs overgaand in pastel slatygrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: de kin is grijs, de grijze aanslag op de wangen is beduidend minder en vandaar terug 

geleidelijk overgaand in lichtgrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, 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-pastel slatyblauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel slatyblauw. 

Onderstaartdekveren: pastel slatyblauw. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatyblauw en hebben een bleker uiteinde. De 
secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en grijze dwarstekening.  

Poten: lichtgrijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: pastel slaty Blauw1Blauw2  

International term: pastel slaty Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: bruinrood met een licht slatyblauwgroen waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: bruin met een slatyblauwgroen waas overgaand in pastel blauwgroengrijs naar het achterhoofd 

toe. 

Kin en wangen: licht blauwgroengrijs op licht oranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit-licht 

blauwgroengrijze waas, geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.  

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel slatyblauwgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pastel slatyblauwgroen buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-pastel slatyblauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel slatyblauwgroen. 

Onderstaartdekveren: pastel slatyblauwgroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel slatyblauwgroen en hebben een bleker uiteinde. 

De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.  

Poten: lichtgrijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: pastel violet  

International term: pastel violet 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: grijs overgaand in pastel violetgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: de kin is grijs, de grijze aanslag op de wangen is beduidend minder en vandaar terug 

geleidelijk overgaand in lichtgrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, 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-pastelviolet. 
Stuit en bovenstaartdekveren: pastelviolet. 

Onderstaartdekveren: pastelviolet. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastelviolet en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en grijze dwarstekening.  

Poten: lichtgrijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: pastel violet D Blauw1Blauw2  

International term: pastel violet D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: bruinrood met een licht blauwgroengrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: bruin met een blauwgroengrijze waas overgaand in pastel blauwgroengrijs naar het achterhoofd 

toe. 

Kin en wangen: licht blauwgroengrijs op licht oranje ondergrond, ter hoogte van de wangen een wit-licht 

blauwgroengrijze waas, geleidelijk overgaand in lichtbruin met een grijze waas richting de oorstreek.  

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: pastel violet D blauwgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pastel violet D blauwgroen buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-pastel violet D blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: pastel violet D blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: pastel violet D blauwgroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend pastel violet D blauwgroen en hebben een bleker 

uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en grijze dwarstekening.  

Poten: lichtgrijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Dominant edged: 
 

Keurtechnische opmerkingen bij dominant gezoomd: 

 

• Bij EF dominant gezoomde vogels is een duidelijk zomenpatroon op het vleugeldek zichtbaar en 

zijn de vleugelpennen licht opgebleekt. 

• Bij DF dominant gezoomde groene vogels zijn de vogels vuilgeel met lichtgrijze vleugelpennen 

en nog een duidelijke groene aanslag bovenaan de vleugels aan de vleugelbocht en op de 

bovenzijde van het vleugeldek. 

• Bijzondere aandacht bij DF dominant gezoomde vogels voor de befgrootte. De bef is doorgaans 

iets kleiner dan normaal. Onze voorkeur gaat echter uit naar de normale befgrootte. 

• Dominant gezoomd vererft autosomaal incomplete dominant. 

 

 

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd groen  

International term: SF dominant edged green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal donkergrijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: roestbruin overgaand in opgebleekt bronsgroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: donkerbruin overgaand tot roestbruin. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren 

is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-opgebleekt groen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt groen. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt groen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D groen  

International term: SF dominant edged D green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal donkergrijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: roestbruin overgaand in opgebleekt D bronsgroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: donkerbruin overgaand tot roestbruin. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren 

is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-opgebleekt D groen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt D groen. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D groen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD groen  

International term: SF dominant edged DD green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal donkergrijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: roestbruin overgaand in opgebleekt DD bronsgroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: donkerbruin overgaand tot roestbruin. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren 

is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-opgebleekt DD groen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt DD groen. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD groen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  
Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: EF dominant gezoomd blauw  

International term: SF dominant edged blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: grijs overgaand in opgebleekt blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: donkergrijs geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt blauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren 

is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-opgebleekt blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt blauw. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt blauw. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt blauw en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D blauw  

International term: SF dominant edged D blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: grijs overgaand in opgebleekt D blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: donkergrijs geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D blauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren 

is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt D blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-opgebleekt D blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt D blauw. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt D blauw. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D blauw en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  
Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD blauw  

International term: SF dominant edged DD blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: grijs overgaand in opgebleekt DD blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: donkergrijs geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD blauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren 

is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD blauwe buitenvlag en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-opgebleekt DD blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt DD blauw. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD blauw. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD blauw een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd Blauw1Blauw2  

International term: SF dominant edged Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt blauwgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren 

is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt blauwgroen buitenvlag en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-opgebleekt blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt blauwgroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. 
De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: EF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2  

International term: SF dominant edged D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D blauwgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren 

is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt D blauwgroen buitenvlag en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-opgebleekt D blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt D blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt D blauwgroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt D blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. 

De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2  

International term: SF dominant edged DD Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD blauwgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren 

is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD blauwgroen buitenvlag en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-opgebleekt DD blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt DD blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD blauwgroen. 
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt DD blauwgroen en hebben een bleker 

uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty groen  

International term: SF dominant edged slaty green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal donkergrijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: roestbruin overgaand in licht brons slatygroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: donkerbruin overgaand tot roestbruin. 

Kin en wangen: oranjerood met donkere waas. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatygroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren 

is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt slatygroene buitenvlag en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-opgebleekt slatygroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt slatygroen. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt slatygroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatygroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty blauw  

International term: SF dominant edged slaty blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: grijs overgaand in opgebleekt slatygrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: donkergrijs geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatyblauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren 

is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt slatyblauw buitenvlag en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-opgebleekt slatyblauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt slatyblauw. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt slatyblauw. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatyblauw en hebben een bleker uiteinde. 
De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 



 

Versie 3.6 Uitgave 20/11/2021 Agapornis nigrigenis  
44 

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2  

International term: SF dominant edged slaty Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in slatyblauwgroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in slatyblauwgroen richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt slatyblauwgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren 

is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt slatyblauwgroen buitenvlag en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-opgebleekt slatyblauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt slatyblauwgroen. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt slatyblauwgroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt slatyblauwgroen en hebben een bleker 

uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet  

International term: SF dominant edged violet 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: grijs overgaand in opgebleekt violetgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: donkergrijs geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren 

is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt violet buitenvlag en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-opgebleekt violet. 

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt violet. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt violet en hebben een bleker uiteinde. De 
secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: EF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2  

International term: SF dominant edged violet D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in violet blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet D blauwgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De schacht van de veren 

is grijszwart en de kern van de veren is opgebleekt waardoor een zoomeffect ontstaat. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt violet D blauwgroen buitenvlag en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-opgebleekt violet D blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: opgebleekt violet D blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet D blauwgroen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend opgebleekt violet D blauwgroen en hebben een bleker 

uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: DF dominant gezoomd groen  

International term: DF dominant edged green 

 

Voorhoofd: oranjerood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: oranjerood met een lichte waas overgaand in licht bronsgroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: oranjerood met een grijze waas. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een groene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: geel groenbewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel. 

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met een groene waas. 

Onderstaartdekveren: geel met een groene waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met groene waas met een iets bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D groen  

International term: DF dominant edged D green 

 

Voorhoofd: oranjerood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: oranjerood met een lichte waas overgaand in licht D bronsgroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: oranjerood met een grijze waas. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een D groene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: geel D groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-geel met een D groene waas. 

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met een D groene waas. 

Onderstaartdekveren: geel met een D groene waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een D groene waas met een iets bleker uiteinde. 

De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.  
Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD groen  

International term: DF dominant edged DD green 

 

Voorhoofd: oranjerood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: oranjerood met een lichte waas overgaand in licht DD bronsgroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: oranjerood met een grijze waas. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een DD groene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: geel DD groen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-geel met een DD groene waas. 

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met een DD groene waas. 

Onderstaartdekveren: geel met een DD groene waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een DD groene waas met een iets bleker 

uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd blauw  

International term: DF dominant edged blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: lichtgrijze waas overgaand in een licht blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: grijze waas. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een blauwe waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: wit blauwbewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-wit met een blauwe waas. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met een blauwe waas. 

Onderstaartdekveren: wit met een blauwe waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een blauwe waas een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D blauw  

International term: DF dominant edged D blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: lichtgrijze waas overgaand in een licht D blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: grijze waas. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met D blauwe waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: wit D blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-wit met D blauwe waas. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met D blauwe waas. 

Onderstaartdekveren: wit met D blauwe waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met D blauwe waas een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD blauw  

International term: DF dominant edged DD blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: lichtgrijze waas overgaand in een licht DD blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: grijze waas. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een DD blauw waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: wit DD blauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-wit met een DD blauw waas. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met een DD blauw waas. 

Onderstaartdekveren: wit met een DD blauw waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een DD blauw waas een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: DF dominant gezoomd Blauw1Blauw2 

International term: DF dominant edged Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: licht oranjegeel met grijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: licht oranjegeel met lichtgrijze waas overgaand in een licht blauwgroengrijs naar het achterhoofd 

toe. 

Kin en wangen: bleek oranjegeel met grijze waas. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een blauwgroen waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: lichtgeel blauwgroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met een blauwgroen waas. 

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met een blauwgroen waas. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een blauwgroen waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een blauwgroen waas een bleker uiteinde. 

De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd D Blauw1Blauw2 

International term: DF dominant edged D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: licht oranjegeel met grijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: licht oranjegeel met lichtgrijze waas overgaand in een licht D blauwgroengrijs naar het 

achterhoofd toe. 

Kin en wangen: bleek oranjegeel met grijze waas. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een D blauwgroen waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: lichtgeel D blauwgroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met een D blauwgroen waas. 
Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met een D blauwgroen waas. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een D blauwgroen waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een D blauwgroen waas een bleker 

uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: DF dominant gezoomd DD Blauw1Blauw2 

International term: DF dominant edged DD Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: licht oranjegeel met grijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: licht oranjegeel met lichtgrijze waas overgaand in een licht DD blauwgroengrijs naar het 

achterhoofd toe. 

Kin en wangen: bleek oranjegeel met grijze waas. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een DD blauwgroen waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: lichtgeel DD blauwgroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met een DD blauwgroen waas. 

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met een DD blauwgroen waas. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een DD blauwgroen waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een DD blauwgroen waas een bleker 

uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty groen  

International term: DF dominant edged slaty green 

 

Voorhoofd: oranjerood met een lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal lichtgrijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: oranjerood met een lichte waas overgaand in licht brons slatygroen naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: oranjerood met een grijze waas. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een slatygroene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: geel slatygroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-geel met een slatygroene waas. 

Stuit en bovenstaartdekveren: geel met een slatygroene waas. 

Onderstaartdekveren: geel met een slatygroene waas. 
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met een slatygroene waas met een iets bleker 

uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty blauw  

International term: DF dominant edged slaty blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: lichtgrijze waas overgaand in licht slatygrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: grijze waas. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een slatyblauwe waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: wit slatyblauw bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-wit met een slatyblauwe waas. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met een slatyblauwe waas. 

Onderstaartdekveren: wit met een slatyblauwe waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een slatyblauwe waas een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd slaty Blauw1Blauw2 

International term: DF dominant edged slaty Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: licht oranjegeel met grijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: licht oranjegeel met lichtgrijze waas overgaand in een licht blauwgroengrijs naar het achterhoofd 

toe. 

Kin en wangen: bleek oranjegeel met grijze waas. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een slatyblauwgroen waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: lichtgeel slatyblauwgroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met een slatyblauwgroen waas. 

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met een slatyblauwgroen waas. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een slatyblauwgroen waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een slatyblauwgroen waas een bleker 
uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 



 

Versie 3.6 Uitgave 20/11/2021 Agapornis nigrigenis  
52 

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet  

International term: DF dominant edged violet 

 

Voorhoofd: lichtgrijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje. 

Kruin: lichtgrijze waas overgaand in licht violetgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: grijze waas. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een violette waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: witviolet bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-wit met een violette waas. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met een violette waas. 

Onderstaartdekveren: wit met een violette waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit met een violette waas een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: DF dominant gezoomd violet D Blauw1Blauw2 

International term: DF dominant edged violet D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: licht oranjegeel met grijze waas met aan de snavelbasis een minimaal grijs 

voorhoofdsbandje. 

Kruin: licht oranjegeel met lichtgrijze waas overgaand in een licht violet D blauwgroengrijs naar het 

achterhoofd toe. 

Kin en wangen: bleek oranjegeel met grijze waas. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een violet D blauwgroen waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: lichtgeel violet D blauwgroen bewaasde buitenvlag en grijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-lichtgeel met een violet D blauwgroen waas. 

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met een violet D blauwgroen waas. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een violet D blauwgroen waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel met een violet D blauwgroen waas een bleker 
uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en lichtgrijze dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Dominant pied  

 
Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont:  
 

• Dominant bont vererft autosomaal dominant. 

• Bij dominant bont is een symmetrisch goed verdeeld bontpatroon aanwezig.  

• De voorkeur gaat naar een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het 

vleugeldek (verdeling 50/50).  

• Bijzondere aandacht bij dominant bonte vogels voor de befgrootte. De bef is doorgaans iets 

kleiner dan normaal. Onze voorkeur gaat echter uit naar de normale befgrootte. 

 

 

Kleurbenaming: dominant bont groen  

International term: dominant bont green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen 

een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.  

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.  

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.  

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: groen. Deze veren vertonen een bontpatroon. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een 

bontpatroon. 

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 

Vleugelbochten: geel-groen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: groen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Onderstaartdekveren: groen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen en een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Poten: grijs tot bleekroze.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 
 

 

Kleurbenaming: dominant bont D groen  

International term: dominant bont D green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen 

een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.  

Kruin: donker roestbruin overgaand in D bronsgroen naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.  

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.  

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 
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Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: D groen. Deze veren vertonen een bontpatroon. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een 

bontpatroon. 

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 

Vleugelbochten: geel-D groen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: D groen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Onderstaartdekveren: D groen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen en een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Poten: grijs tot bleekroze.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 

 

 

Kleurbenaming: dominant bont DD groen  

International term: dominant bont DD green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen 

een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.  

Kruin: donker roestbruin overgaand in DD bronsgroen naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.  

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.  

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen. Deze veren vertonen een bontpatroon. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een 

bontpatroon. 

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 

Vleugelbochten: geel-DD groen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: DD groen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Onderstaartdekveren: DD groen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen en een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Poten: grijs tot bleekroze.  
Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 
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Kleurbenaming: dominant bont blauw  

International term: dominant pied blue 

 

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Kruin: donkergrijs overgaand in grijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in blauwgrijs richting de oorstreek. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: blauw. Deze veren vertonen een bontpatroon. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een 

bontpatroon. 

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 

Vleugelbochten: wit-blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: blauw. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Onderstaartdekveren: blauw. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Poten: grijs tot bleekroze.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn.  

 

 

Kleurbenaming: dominant bont D blauw  

International term: dominant pied D blue 

 

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Kruin: donkergrijs overgaand in D blauwgrijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 
Borst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw. Deze veren vertonen een bontpatroon. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een 

bontpatroon. 

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 

Vleugelbochten: wit-D blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: D blauw. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Onderstaartdekveren: D blauw. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 
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Poten: grijs tot bleekroze.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 

 

 

Kleurbenaming: dominant bont DD blauw  

International term: dominant pied DD blue 

 

Voorhoofd: grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Kruin: donkergrijs overgaand in DD blauwgrijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw. Deze veren vertonen een bontpatroon. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een 

bontpatroon. 

Grote vleugelpennen: DD blauw buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 

Vleugelbochten: wit-DD blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Onderstaartdekveren: DD blauw. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Poten: grijs tot bleekroze.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn.  

 

 

Kleurbenaming: dominant bont Blauw1Blauw2  

International term: dominant pied Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: bleek oranjegeel, grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze 

veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Kruin: donkergrijs overgaand in grijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in blauwgroengrijs richting de oorstreek. Deze veren 
kunnen een bontpatroon vertonen. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: blauwgroen. Deze veren vertonen een bontpatroon. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een 

bontpatroon. 

Grote vleugelpennen: blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 
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Vleugelbochten: lichtgeel-blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: blauwgroen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Onderstaartdekveren: blauwgroen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren 

kunnen een bontpatroon vertonen. 

Poten: grijs tot bleekroze.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn.  

 

 

Kleurbenaming: dominant bont D Blauw1Blauw2  

International term: dominant pied D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: bleek oranjegeel, grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze 

veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Kruin: donkergrijs overgaand in grijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in D blauwgroengrijs richting de oorstreek. Deze veren 

kunnen een bontpatroon vertonen. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: D blauwgroen. Deze veren vertonen een bontpatroon. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een 

bontpatroon. 

Grote vleugelpennen: D blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Vleugelbochten: lichtgeel- D blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: D blauwgroen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Onderstaartdekveren: D blauwgroen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren 

kunnen een bontpatroon vertonen. 

Poten: grijs tot bleekroze.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn.  
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Kleurbenaming: dominant bont DD Blauw1Blauw2  

International term: dominant pied DD Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: bleek oranjegeel, grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze 

veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Kruin: donkergrijs overgaand in grijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in DD blauwgroengrijs richting de oorstreek. Deze veren 

kunnen een bontpatroon vertonen. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauwgroen. Deze veren vertonen een bontpatroon. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een 

bontpatroon. 

Grote vleugelpennen: DD blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Vleugelbochten: lichtgeel- DD blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauwgroen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Onderstaartdekveren: DD blauwgroen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren 

kunnen een bontpatroon vertonen. 

Poten: grijs tot bleekroze.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 
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Kleurbenaming: dominant bont slaty groen  

International term: dominant bont slaty green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen 

een bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.  

Kruin: donker roestbruin overgaand in brons slatygroen naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.  

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen waardoor de aanwezige rode psittacine duidelijker zichtbaar is.  

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: slatygroen. Deze veren vertonen een bontpatroon. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een 

bontpatroon. 

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 

Vleugelbochten: geel-slatygroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Onderstaartdekveren: slatygroen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen en een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Poten: grijs tot bleekroze.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig, deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 

 
 

Kleurbenaming: dominant bont slaty blauw  

International term: dominant pied slaty blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen 

een bontpatroon vertonen. 

Kruin: donkergrijs overgaand in slatygrijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauw. Deze veren vertonen een bontpatroon. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een 

bontpatroon. 

Grote vleugelpennen: slatyblauw buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 

Vleugelbochten: wit-slatyblauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyblauw. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Onderstaartdekveren: slatyblauw. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 
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Poten: grijs tot bleekroze.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn.  

 

Kleurbenaming: dominant bont slaty Blauw1Blauw2  

International term: dominant pied slaty Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: bleek oranjegeel, grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze 

veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Kruin: donkergrijs overgaand in grijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in blauwgroen richting de oorstreek. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: slatyblauwgroen. Deze veren vertonen een bontpatroon. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een 

bontpatroon. 

Grote vleugelpennen: slatyblauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Vleugelbochten: lichtgeel-slatyblauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyblauwgroen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Onderstaartdekveren: slatyblauwgroen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren 

kunnen een bontpatroon vertonen. 

Poten: grijs tot bleekroze.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 

 

 

Kleurbenaming: dominant bont violet  

International term: dominant pied violet 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze veren kunnen 

een bontpatroon vertonen. 

Kruin: donkergrijs overgaand in violetgrijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. Deze veren kunnen een 
bontpatroon vertonen. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: violet. Deze veren vertonen een bontpatroon. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een 

bontpatroon. 

Grote vleugelpennen: violet buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen. 

Vleugelbochten: wit-violet. 

Stuit en bovenstaartdekveren: violet. Deze kunnen een bontpatroon vertonen. 
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Onderstaartdekveren: violet. Deze kunnen een bontpatroon vertonen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Poten: grijs tot bleekroze.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn.  

 

 

Kleurbenaming: dominant bont violet D Blauw1Blauw2  

International term: dominant pied violet D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: bleek oranjegeel, grijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. Deze 

veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Kruin: donkergrijs overgaand in grijs naar het achterhoofd toe. Deze veren kunnen een bontpatroon 

vertonen. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in violet D blauwgroengrijs richting de oorstreek. Deze 

veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: violet D blauwgroen. Deze veren vertonen een bontpatroon. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Deze veren vertonen een 

bontpatroon. 

Grote vleugelpennen: violet D blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. Deze veren kunnen een 

bontpatroon vertonen. 

Vleugelbochten: lichtgeel- violet D blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D blauwgroen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Onderstaartdekveren: violet D blauwgroen. Deze veren kunnen een bontpatroon vertonen. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening. Deze veren 

kunnen een bontpatroon vertonen. 

Poten: grijs tot bleekroze.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 
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Recessive pied 
 

 

Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont: 

 

•  De vogels zijn overwegend geel in de groenreeks en wit in de blauwreeks.  

•  Bijzondere aandacht bij recessief bonte vogels voor de befgrootte die kleiner is ten opzichte 

van de wildvorm.  

• Recessief bont vererft autosomaal recessief. 
 

 

Kleurbenaming: recessief bont groen 

International term: recessive pied green 

 
Voorhoofd: oranjerood. 

Kruin: oranjerood overgaand in geel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: oranjerood met een grijze waas op witte ondergrond geleidelijk overgaand in 

oranjerood richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele groene veren. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen. 

Vleugelbochten: wit-geel met mogelijks enkele groene veren. 

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele groene veren. 

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele groene veren. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele groene veren en 

hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje en witte 

dwarstekening. 

Poten: grijs tot bleekroze.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 

 
 

Kleurbenaming: recessief bont D groen 

International term: recessive pied D green 

 
Voorhoofd: oranjerood. 

Kruin: oranjerood overgaand in geel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: oranjerood met een grijze waas op witte ondergrond geleidelijk overgaand in 

oranjerood richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele D groene veren. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen. 

Vleugelbochten: wit-geel met mogelijks enkele D groene veren. 

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren. 

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren. 
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Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele D groene veren en 

hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje en witte 

dwarstekening. 

Poten: grijs tot bleekroze. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 

 

 
Kleurbenaming: recessief bont DD groen 

International term: recessive pied DD green 

 
Voorhoofd: oranjerood. 

Kruin: oranjerood overgaand in geel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: oranjerood met een grijze waas op witte ondergrond geleidelijk overgaand in 

oranjerood richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele DD groene veren. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen. 

Vleugelbochten: wit-geel met mogelijks enkele DD groene veren. 

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks 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 en 

hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje en witte 

dwarstekening. 

Poten: grijs tot bleekroze. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 

 
Kleurbenaming: recessief bont blauw 

International term: recessive pied blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs. 

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs overgaand in wit richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele blauwe veren. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: overwegend wit.  

Vleugelbochten: overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met mogelijks enkele blauwe veren. 

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele blauwe veren.  

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit. De secundaire staartpennen hebben in het 

midden een witte en lichtgrijze dwarstekening. 

Poten: grijs tot bleekroze. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 
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zijn. 
 

 
 

Kleurbenaming: recessief bont D blauw 

International term: recessive pied D blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs. 

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs overgaand in wit richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele D blauwe veren. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: overwegend wit. 

Vleugelbochten: overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met mogelijks enkele D blauwe veren. 

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele D blauwe veren.  

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit. De secundaire staartpennen hebben in het 

midden een witte en lichtgrijze dwarstekening. 

Poten: grijs tot bleekroze. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 

 

Kleurbenaming: recessief bont DD blauw 

International term: recessive pied DD blue 

 
Voorhoofd: lichtgrijs. 

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs overgaand in wit richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele DD blauw veren. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: overwegend wit. 

Vleugelbochten: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met mogelijks enkele DD blauw veren. 

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele DD blauw veren.  

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit. De secundaire staartpennen hebben in het 

midden een witte en lichtgrijze dwarstekening. 

Poten: grijs tot bleekroze. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 

 
Kleurbenaming: recessief bont Blauw1Blauw2 

International term: recessive pied Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: bleek oranjegeel. 

Kruin: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe. 
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Kin en wangen: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele blauwgroen veren. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: overwegend lichtgeel.  

Vleugelbochten: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele blauwgroen veren. 

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met mogelijks enkele blauwgroen veren. 

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele blauwgroen veren.  

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel. De secundaire staartpennen hebben in 

het midden een lichtoranje-lichtgele en lichtgrijze dwarstekening. 

Poten: grijs tot bleekroze. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 

 

Kleurbenaming: recessief bont D Blauw1Blauw2 

International term: recessive pied D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: bleek oranjegeel. 

Kruin: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele D blauwgroen veren. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D blauwgroen veren.  

Vleugelbochten: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D blauwgroen veren. 

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met mogelijks enkele D blauwgroen veren. 

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele D blauwgroen veren.  

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel. De secundaire staartpennen hebben in 

het midden een lichtoranje-lichtgele en lichtgrijze dwarstekening. 

Poten: grijs tot bleekroze. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 
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Kleurbenaming: recessief bont DD Blauw1Blauw2 

International term: recessive pied DD Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: bleek oranjegeel. 

Kruin: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele DD blauwgroen veren. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD blauwgroen veren.  

Vleugelbochten: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD blauwgroen veren. 

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met mogelijks enkele DD blauwgroen veren. 

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele DD blauwgroen veren.  

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel. De secundaire staartpennen hebben in 

het midden een lichtoranje-lichtgele en lichtgrijze dwarstekening. 

Poten: grijs tot bleekroze. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 

 

 

Kleurbenaming: recessief bont slaty groen 

International term: recessive pied slaty green 

 
Voorhoofd: oranjerood. 

Kruin: oranjerood overgaand in geel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: oranjerood met een grijze waas op witte ondergrond geleidelijk overgaand in 

oranjerood richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend geel met enkele slatygroene veren. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag. Deze kunnen een bontpatroon vertonen. 

Vleugelbochten: wit-geel met mogelijks enkele slatygroene veren. 

Stuit en bovenstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren. 

Onderstaartdekveren: overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend geel met mogelijks enkele slatygroene veren en 

hebben een bleker uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje en witte 

dwarstekening. 

Poten: grijs tot bleekroze. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 

 

 

 

Kleurbenaming: recessief bont slaty blauw 

International term: recessive pied slaty blue 
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Voorhoofd: lichtgrijs. 

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs overgaand in wit richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele slatyblauwe veren. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: overwegend wit. 

Vleugelbochten: overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren. 

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele slatyblauwe veren.  

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit. De secundaire staartpennen hebben in het 

midden een witte en lichtgrijze dwarstekening. 

Poten: grijs tot bleekroze. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 

 

 

Kleurbenaming: recessief bont slaty Blauw1Blauw2 

International term: recessive pied slaty Blue1Blue2 
 

Voorhoofd: bleek oranjegeel. 

Kruin: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele slatyblauwgroen veren. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyblauwgroen veren.  

Vleugelbochten: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyblauwgroen veren. 

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met mogelijks enkele slatyblauwgroen veren. 

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele slatyblauwgroen veren.  

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel. De secundaire staartpennen hebben in 

het midden een lichtoranje-lichtgele en lichtgrijze dwarstekening. 

Poten: grijs tot bleekroze. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 
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Kleurbenaming: recessief bont violet 

International term: recessive pied violet 

 
Voorhoofd: lichtgrijs. 

Kruin: lichtgrijs overgaand in wit naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: lichtgrijs overgaand in wit richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend wit met enkele violette veren. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: overwegend wit. 

Vleugelbochten: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren. 

Stuit en bovenstaartdekveren: wit met mogelijks enkele violette veren. 

Onderstaartdekveren: overwegend wit met mogelijks enkele violette veren.  

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend wit. De secundaire staartpennen hebben in het 

midden een witte en lichtgrijze dwarstekening. 

Poten: grijs tot bleekroze. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 

 
 

Kleurbenaming: recessief bont violet D Blauw1Blauw2 

International term: recessive pied violet D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: bleek oranjegeel. 

Kruin: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: bleek oranjegeel overgaand in lichtgeel richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: overwegend lichtgeel met enkele violet D blauwgroen veren. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D blauwgroen veren.  

Vleugelbochten: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D blauwgroen veren. 

Stuit en bovenstaartdekveren: lichtgeel met mogelijks enkele violet D blauwgroen veren. 

Onderstaartdekveren: overwegend lichtgeel met mogelijks enkele violet D blauwgroen veren.  

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend lichtgeel. De secundaire staartpennen hebben in 

het midden een lichtoranje-lichtgele en lichtgrijze dwarstekening. 

Poten: grijs tot bleekroze. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig. Deze kunnen verschillend gekleurd 

zijn. 
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Euwing 
 

Keurtechnische opmerkingen bij euwing: 

• Euwing vererft incomplete autosomaal dominant. 

• Gezien de nog beperkte aanwezigheid van deze mutant hebben we ons voorlopig tot de 

basisvormen beperkt. 

 

Kleurbenaming: EF euwing groen  

International term: SF euwing green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe en overgaand naar okergeel 

in de hals. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met groene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn groen 

gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-groen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: groen. 

Onderstaartdekveren: geel met groene waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen en een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: EF euwing D groen  

International term: SF euwing D green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe en overgaand naar okergeel 

in de hals. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met D groene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn D groen 

gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-D groen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: D groen. 

Onderstaartdekveren: geel met D groene waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen en een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: EF euwing DD groen  

International term: SF euwing DD green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe en overgaand naar okergeel 

in de hals. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn DD 

groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-DD groen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: DD groen. 

Onderstaartdekveren: geel met DD groene waas. 
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen en een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: EF euwing blauw  

International term: SF euwing blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een blauwe waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn blauw 

gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: blauw. 

Onderstaartdekveren: wit met een blauwe waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: EF euwing D blauw  

International term: SF euwing D blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een D blauwe waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn D blauw 

gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-D blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: D blauw. 

Onderstaartdekveren: wit met een D blauwe waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  
Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: EF euwing DD blauw  

International term: SF euwing DD blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een DD blauwe waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn DD 

blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: DD blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-DD blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw. 

Onderstaartdekveren: wit met een DD blauwe waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: EF euwing Blauw1Blauw2  

International term: SF euwing Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een blauwgroen waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, blauwgroengrijs. De vleugeldekveren zijn 

blauwgroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een blauwgroen waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 
secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: EF euwing D Blauw1Blauw2  

International term: SF euwing D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in D blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in D blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een D blauwgroen waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, D blauwgroengrijs. De vleugeldekveren zijn 

D blauwgroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: D blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-D blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: D blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een D blauwgroen waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: EF euwing DD Blauw1Blauw2  

International term: SF euwing DD Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in DD blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in DD blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een DD blauwgroen waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, DD blauwgroengrijs. De vleugeldekveren zijn 

DD blauwgroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: DD blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-DD blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een DD blauwgroen waas. 
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: EF euwing slaty groen  

International term: SF euwing slaty green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe en overgaand naar okergeel 

in de hals. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: geel met slatygroene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn 

slatygroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-slatygroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen. 

Onderstaartdekveren: geel met slatygroene waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen en een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: EF euwing slaty blauw  

International term: SF euwing slaty blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een slatyblauwe waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn 

slatyblauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-slatyblauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyblauw. 

Onderstaartdekveren: wit met een slatyblauwe waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 
staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: EF euwing slaty Blauw1Blauw2  

International term: SF euwing slaty Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een slatyblauwgroen waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, slaty blauwgroengrijs. De vleugeldekveren 

zijn slatyblauwgroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: slatyblauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-slatyblauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyblauwgroen. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een slatyblauwgroen waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: EF euwing violet D blauw  

International term: SF euwing violet D blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een violet D blauwe waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn violet D 

blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: violet D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-violet D blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D blauw. 

Onderstaartdekveren: wit met een violet D blauwe waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D blauw en hebben een bleker uiteinde. De 
secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: EF euwing violet D Blauw1Blauw2  

International term: SF euwing violet D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in violet D blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in violet D blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met een violet D blauwgroen waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, violet D blauwgroengrijs. De vleugeldekveren 

zijn violet D blauwgroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: violet D blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-violet D blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met een violet D blauwgroen waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

 

 

Kleurbenaming: DF euwing groen  

International term: DF euwing green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe en overgaand naar okergeel 

in de hals. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn groen 

gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-groen. 
Stuit en bovenstaartdekveren: groen. 

Onderstaartdekveren: mosterdgeel. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend groen en een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

 

Kleurbenaming: DF euwing D groen  

International term: DF euwing D green 
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Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe en overgaand naar okergeel 

in de hals. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn D groen 

gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-D groen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: D groen. 

Onderstaartdekveren: mosterdgeel. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D groen en een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: DF euwing DD groen  

International term: DF euwing DD green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe en overgaand naar okergeel 

in de hals. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn DD 

groen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-DD groen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: DD groen. 

Onderstaartdekveren: mosterdgeel. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD groen en een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  
Poten: grijs.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: DF euwing blauw  

International term: DF euwing blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met blauwe waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn blauw 

gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: blauw. 

Onderstaartdekveren: wit met blauwe waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

 

Kleurbenaming: DF euwing D blauw  

International term: DF euwing D blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een D blauwe waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn D blauw 

gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-D blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: D blauw. 

Onderstaartdekveren: wit met D blauwe waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 
staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: DF euwing DD blauw  

International term: DF euwing DD blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: wit met een DD blauwe waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn DD 

blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: DD blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-DD blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauw. 

Onderstaartdekveren: wit met een DD blauwe waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: DF euwing Blauw1Blauw2  

International term: DF euwing Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met blauwgroen waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, blauwgroengrijs. De vleugeldekveren zijn 

blauwgroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met blauwgroen waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 
secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: DF euwing D Blauw1Blauw2  

International term: DF euwing D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in D blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in D blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met D blauwgroen waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, D blauwgroengrijs. De vleugeldekveren zijn 

D blauwgroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: D blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-D blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: D blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met D blauwgroen waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend D blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: DF euwing DD Blauw1Blauw2  

International term: DF euwing DD Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in DD blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in DD blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met DD blauwgroen waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, DD blauwgroengrijs. De vleugeldekveren zijn 

DD blauwgroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: DD blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-DD blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: DD blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met DD blauwgroen waas. 
Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend DD blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: DF euwing slaty groen  

International term: DF euwing slaty green 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in bronsgroen naar het achterhoofd toe en overgaand naar okergeel 

in de hals. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in bruinzwart richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: rood. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: bleekoranje. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: mosterdgeel.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, groenbruin. De vleugeldekveren zijn 

slatygroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: slatygroene buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel-slatygroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: slatygroen. 

Onderstaartdekveren: mosterdgeel. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatygroen en een bleker uiteinde. De secundaire 

staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs.  

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: DF euwing slaty blauw  

International term: DF euwing slaty blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyblauwe waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn 

slatyblauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: slatyblauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-slatyblauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyblauw. 

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met slatyblauwe waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauw en hebben een bleker uiteinde. De secundaire 
staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: DF euwing slaty Blauw1Blauw2  

International term: DF euwing slaty Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met slatyblauwgroen waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, blauwgroengrijs. De vleugeldekveren zijn 

slatyblauwgroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: slatyblauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-slatyblauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: slatyblauwgroen. 

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met slatyblauwgroen waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend slatyblauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 

 

 

Kleurbenaming: DF euwing violet D blauw  

International term: DF euwing violet D blue 

 

Voorhoofd: lichtgrijs met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donkergrijs overgaand in blauwgrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in grijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: hoornkleurig met een roze waas en aan de basis een witte snavelriem. 

Bef: wit met een heel lichtgrijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met een violette waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, donkergrijs. De vleugeldekveren zijn violet D 

blauw gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: violet D blauwe buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit-violet D blauw. 

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D blauw. 

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met een violette waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D blauw en hebben een bleker uiteinde. De 
secundaire staartpennen hebben in het midden een witte en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Kleurbenaming: DF euwing violet D Blauw1Blauw2  

International term: DF euwing violet D Blue1Blue2 

 

Voorhoofd: roestbruin met aan de snavelbasis een minimaal zwart voorhoofdsbandje. 

Kruin: donker roestbruin overgaand in violet D blauwgroengrijs naar het achterhoofd toe. 

Kin en wangen: zwart geleidelijk overgaand in violet D blauwgroengrijs richting de oorstreek. 

Ogen: donkerbruin met iris iets lichter dan pupil. Omgeven door een heldere, witte en onbevederde 

oogring van washuid. 

Snavel: nuance lichter rood dan wildvorm. De snavel is naar boven toe opgebleekt met aan de basis een 

witte snavelriem. 

Bef: lichtgeel met grijze waas. 

Borst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgrijs met blauwgroenviolette waas.  

Mantel en vleugeldekveren: : de mantel is, net als de rug, D blauwgroengrijs. De vleugeldekveren zijn 

violet D blauwgroen gekleurd. Dat effect creëert een V-vorm tussen vleugels.  

Grote vleugelpennen: violet D blauwgroen buitenvlag en zwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel-violet D blauwgroen. 

Stuit en bovenstaartdekveren: violet D blauwgroen. 

Onderstaartdekveren: lichtgrijs met een violet D blauwgroen waas. 

Staartpennen: de staartpennen zijn overwegend violet D blauwgroen en hebben een bleker uiteinde. De 

secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele en zwarte dwarstekening.  

Poten: grijs. 

Nagels: een nuance donkerder grijs dan de poten. 
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Over deze standaardeisen en copyright: 
 

Deze standaardeisen zijn opgesteld op initiatief van BVA International in samenspraak met AOB, BVA 

International, Parkietensocieteit Nederland en KBOF. 

 

Niets van deze uitgaven mag overgenomen of aangepast worden zonder geschreven toestemming en 

bronvermelding van BVA International. 

 

 

Aangebrachte aanpassingen / updates: 
 

Versie 1.0: Starversie 

 

Versie 2.0: Online op 15/10/2015 

 

Aangepast in versie 2.0: 

• kobaltblauw vervangen door D blauw 

 

Toegevoegde kleuren: 

 

• Recessief bont groen, recessief bont D groen, recessief bont DD groen, recessief bont slaty groen, 

recessief bont blauw, recessief bont D blauw, recessief bont DD blauw, recessief bont slaty blauw, 

recessief bont violet. 

 

Aangepast in versie 3.0 (01/01/2017): 

• Lijst deelnemende organisaties aangepast 

 

Aangepast in versie 3.1 (03/03/2017): 

• Omschrijving slagpennen dilute aangepast 

 

Aangepast in versie 3.2 (01/09/2017): 

• Kleuromschrijving algemeen aangepast 

 

Aangepast in versie 3.3 (25/09/2017): 

• kleuromschrijving poten bij een aantal mutanten aangepast van vleeskleurig naar bleekroze 

 

Aangepast in versie 3.4: (08/09/2018) 

• Parkietensocieteit Nederland toegevoegd als deelnemende organisatie 

 

Aangepast in versie 3.5: (13/05/2020) 

• Combinaties Blauw1Blauw2, combinaties euwing toegevoegd 

 

Aangepast in versie 3.6: (20/11/2021) 

• Aanpassing beschrijving Blauw1Blauw2, blauwgroen ipv turquoise. 

 


