
Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 1 

Standaardeis van Agapornis roseicollis V 4.2 
 

Deel I 

 
Opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW  

i.s.m. met MUTAVI en de technische comités van: 

AOB, BVA-International, Parkietensocieteit Nederland en KBOF  

© 2015 - heden 

 

Inhoudstabel Deel I 

  

Inhoudstabel Deel I .................................................................................................................................... 1 
Fysieke kenmerken: ................................................................................................................................... 8 
Algemene keurtechnische opmerkingen: ................................................................................................... 8 

Green .......................................................................................................................................................... 9 

Kleurbenaming: groen ........................................................................................................................... 9 

International term: green ........................................................................................................................ 9 
Dark factor: .............................................................................................................................................. 10 

Keurtechnische opmerkingen bij de donkerfactor: .............................................................................. 10 
Kleurbenaming: D groen ..................................................................................................................... 10 

Kleurbenaming: DD groen .................................................................................................................. 10 
*Blue*: ..................................................................................................................................................... 12 

Keurtechnische opmerkingen bij *blauw*: ......................................................................................... 12 
Kleurbenaming: *blauw* ..................................................................................................................... 12 
Kleurbenaming: D *blauw* ................................................................................................................. 12 

Kleurbenaming: DD *blauw* .............................................................................................................. 13 
Aqua: ........................................................................................................................................................ 14 

Keurtechnische opmerkingen bij aqua: ............................................................................................... 14 
Kleurbenaming: aqua ........................................................................................................................... 14 

Kleurbenaming: D aqua ....................................................................................................................... 14 
Kleurbenaming: DD aqua .................................................................................................................... 15 

Turquoise: ................................................................................................................................................ 16 
Keurtechnische opmerkingen bij turquoise: ........................................................................................ 16 

Kleurbenaming: turquoise ................................................................................................................... 16 
Kleurbenaming: D turquoise ................................................................................................................ 16 
Kleurbenaming: DD turquoise ............................................................................................................. 17 

Violet: ...................................................................................................................................................... 18 
Keurtechnische opmerkingen bij violet: .............................................................................................. 18 

Kleurbenaming: violet D *blauw* ....................................................................................................... 18 
Kleurbenaming: violetfactorig D aqua ................................................................................................ 18 
Kleurbenaming: violet D turquoise ..................................................................................................... 19 

Orange face: ............................................................................................................................................. 20 
Keurtechnische opmerkingen bij orange face (oranjemasker): ........................................................... 20 

Kleurbenaming: oranjemasker groen ................................................................................................... 20 
Kleurbenaming: oranjemasker D groen ............................................................................................... 20 

Kleurbenaming: oranjemasker DD groen ............................................................................................ 21 
Pale headed: ............................................................................................................................................. 22 

Keurtechnische opmerkingen bij pale headed: .................................................................................... 22 
Kleurbenaming: pale headed groen ..................................................................................................... 22 
Kleurbenaming: pale headed D groen ................................................................................................. 22 
Kleurbenaming: pale headed DD groen .............................................................................................. 23 



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 2 

SL ino (sex-linked ino): ........................................................................................................................... 24 
Keurtechnische opmerkingen bij SL ino: ............................................................................................ 24 
Kleurbenaming: SL ino groen (lutino) ................................................................................................ 24 

Kleurbenaming: SL ino *blauw* (*albino*) ....................................................................................... 24 
Kleurbenaming: SL ino aqua ............................................................................................................... 25 
Kleurbenaming: SL ino turquoise ........................................................................................................ 25 
Kleurbenaming: oranjemasker SL ino groen (oranjemasker lutino) ................................................... 25 

Kleurbenaming: pale headed SL ino groen (pale headed lutino) ........................................................ 26 
Pallid: ....................................................................................................................................................... 27 

Keurtechnische opmerkingen bij pallid: .............................................................................................. 27 
Kleurbenaming: pallid groen ............................................................................................................... 27 
Kleurbenaming: pallid D groen ........................................................................................................... 27 

Kleurbenaming: pallid DD groen ........................................................................................................ 28 
Kleurbenaming: pallid *blauw* .......................................................................................................... 28 
Kleurbenaming: pallid D *blauw* ....................................................................................................... 29 
Kleurbenaming: pallid DD *blauw* .................................................................................................... 29 
Kleurbenaming: pallid aqua ................................................................................................................. 30 

Kleurbenaming: pallid D aqua ............................................................................................................. 30 
Kleurbenaming: pallid DD aqua .......................................................................................................... 30 
Kleurbenaming: pallid turquoise ......................................................................................................... 31 

Kleurbenaming: pallid D turquoise ..................................................................................................... 31 
Kleurbenaming: pallid DD turquoise ................................................................................................... 32 
Kleurbenaming: pallid violet D *blauw* ............................................................................................ 32 

Kleurbenaming: pallid violetfactorig D aqua ...................................................................................... 33 
Kleurbenaming: pallid violet D turquoise ........................................................................................... 33 
Kleurbenaming: oranjemasker pallid groen ......................................................................................... 33 

Kleurbenaming: oranjemasker pallid D groen ..................................................................................... 34 
Kleurbenaming: oranjemasker pallid DD groen .................................................................................. 34 

Kleurbenaming: pale headed pallid groen ........................................................................................... 35 
Kleurbenaming: pale headed pallid D groen ....................................................................................... 35 
Kleurbenaming: pale headed pallid DD groen .................................................................................... 36 

Pale: ......................................................................................................................................................... 37 

Keurtechnische opmerkingen bij pale: ................................................................................................ 37 
Kleurbenaming: pale groen .................................................................................................................. 37 
Kleurbenaming: pale D groen .............................................................................................................. 37 
Kleurbenaming: pale DD groen ........................................................................................................... 38 

Kleurbenaming: pale *blauw* ............................................................................................................. 38 
Kleurbenaming: pale D *blauw* ......................................................................................................... 39 
Kleurbenaming: pale DD *blauw* ...................................................................................................... 39 
Kleurbenaming: pale aqua ................................................................................................................... 40 
Kleurbenaming: pale D aqua ............................................................................................................... 40 

Kleurbenaming: pale DD aqua ............................................................................................................ 41 
Kleurbenaming: pale turquoise ............................................................................................................ 41 
Kleurbenaming: pale D turquoise ........................................................................................................ 42 

Kleurbenaming: pale DD turquoise ..................................................................................................... 42 
Kleurbenaming: pale violet D *blauw* ............................................................................................... 43 
Kleurbenaming: pale violetfactorig D aqua ......................................................................................... 43 
Kleurbenaming: pale violet D turquoise .............................................................................................. 43 

Kleurbenaming: oranjemasker pale groen ........................................................................................... 44 
Kleurbenaming: oranjemasker pale D groen ....................................................................................... 44 
Kleurbenaming: oranjemasker pale DD groen .................................................................................... 45 

Kleurbenaming: pale headed pale groen .............................................................................................. 45 
Kleurbenaming: pale headed pale D groen .......................................................................................... 46 



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 3 

Kleurbenaming: pale headed pale DD groen ....................................................................................... 46 
Cinnamon: ................................................................................................................................................ 47 

Keurtechnische opmerkingen bij cinnamon: ....................................................................................... 47 

Kleurbenaming: cinnamon groen ........................................................................................................ 47 
Kleurbenaming: cinnamon D groen ..................................................................................................... 47 
Kleurbenaming: cinnamon DD groen .................................................................................................. 48 
Kleurbenaming: cinnamon *blauw* .................................................................................................... 48 

Kleurbenaming: cinnamon D *blauw* ................................................................................................ 48 
Kleurbenaming: cinnamon DD *blauw* ............................................................................................. 49 
Kleurbenaming: cinnamon aqua .......................................................................................................... 49 
Kleurbenaming: cinnamon D aqua ...................................................................................................... 50 
Kleurbenaming: cinnamon DD aqua ................................................................................................... 50 

Kleurbenaming: cinnamon turquoise ................................................................................................... 51 
Kleurbenaming: cinnamon D turquoise ............................................................................................... 51 
Kleurbenaming: cinnamon DD turquoise ............................................................................................ 51 
Kleurbenaming: cinnamon violet D *blauw* ...................................................................................... 52 
Kleurbenaming: cinnamon violetfactorig D aqua ................................................................................ 52 

Kleurbenaming: cinnamon violet D turquoise ..................................................................................... 53 
Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon groen .................................................................................. 53 
Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon D groen .............................................................................. 54 

Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon DD groen ........................................................................... 54 
Kleurbenaming: pale headed cinnamon groen .................................................................................... 54 
Kleurbenaming: pale headed cinnamon D groen ................................................................................. 55 

Kleurbenaming: pale headed cinnamon DD groen .............................................................................. 55 
Marbled: ................................................................................................................................................... 57 

Keurtechnische opmerkingen marbled: ............................................................................................... 57 

Kleurbenaming: marbled groen ........................................................................................................... 57 
Kleurbenaming: marbled D groen ....................................................................................................... 57 

Kleurbenaming: marbled DD groen .................................................................................................... 58 
Kleurbenaming: marbled *blauw* ...................................................................................................... 58 
Kleurbenaming: marbled D *blauw*................................................................................................... 59 

Kleurbenaming: marbled DD *blauw* ................................................................................................ 59 

Kleurbenaming: marbled aqua ............................................................................................................. 60 
Kleurbenaming: marbled D aqua ......................................................................................................... 60 
Kleurbenaming: marbled DD aqua ...................................................................................................... 61 
Kleurbenaming: marbled turquoise ..................................................................................................... 61 

Kleurbenaming: marbled D turquoise ................................................................................................. 62 
Kleurbenaming: marbled DD turquoise............................................................................................... 63 
Kleurbenaming: marbled violet D *blauw* ........................................................................................ 63 
Kleurbenaming: marbled violetfactorig D aqua .................................................................................. 64 
Kleurbenaming: marbled violet D turquoise ....................................................................................... 64 

Kleurbenaming: oranjemasker marbled groen ..................................................................................... 65 
Kleurbenaming: oranjemasker marbled D groen ................................................................................. 65 
Kleurbenaming: oranjemasker marbled DD groen .............................................................................. 66 

Kleurbenaming: pale headed marbled groen ....................................................................................... 66 
Kleurbenaming: pale headed marbled D groen ................................................................................... 67 
Kleurbenaming: pale headed marbled DD groen ................................................................................ 67 

Dilute: ...................................................................................................................................................... 69 

Keurtechnische opmerkingen dilute: ................................................................................................... 69 
Kleurbenaming: dilute groen ............................................................................................................... 69 
Kleurbenaming: dilute D groen ........................................................................................................... 69 

Kleurbenaming: dilute DD groen ........................................................................................................ 70 
Kleurbenaming: dilute *blauw* .......................................................................................................... 70 



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 4 

Kleurbenaming: dilute D *blauw* ....................................................................................................... 70 
Kleurbenaming: dilute DD *blauw* .................................................................................................... 71 
Kleurbenaming: dilute aqua ................................................................................................................. 71 

Kleurbenaming: dilute D aqua ............................................................................................................. 72 
Kleurbenaming: dilute DD aqua .......................................................................................................... 72 
Kleurbenaming: dilute turquoise ......................................................................................................... 73 
Kleurbenaming: dilute D turquoise ..................................................................................................... 73 

Kleurbenaming: dilute DD turquoise ................................................................................................... 73 
Kleurbenaming: dilute violet D *blauw* ............................................................................................ 74 
Kleurbenaming: dilute violetfactorig D aqua ...................................................................................... 74 
Kleurbenaming: dilute violet D turquoise ........................................................................................... 75 
Kleurbenaming: oranjemasker dilute groen ......................................................................................... 75 

Kleurbenaming: oranjemasker dilute D groen ..................................................................................... 76 
Kleurbenaming: oranjemasker dilute DD groen .................................................................................. 76 
Kleurbenaming: pale headed dilute groen ........................................................................................... 76 
Kleurbenaming: pale headed dilute D groen ....................................................................................... 77 
Kleurbenaming: pale headed dilute DD groen .................................................................................... 77 

Pale fallow: .............................................................................................................................................. 79 
Keurtechnische opmerkingen pale fallow: .......................................................................................... 79 
Kleurbenaming: pale fallow groen ...................................................................................................... 79 

Kleurbenaming: pale fallow D groen .................................................................................................. 79 
Kleurbenaming: pale fallow DD groen ................................................................................................ 80 
Kleurbenaming: pale fallow *blauw* .................................................................................................. 80 

Kleurbenaming: pale fallow D *blauw* .............................................................................................. 80 
Kleurbenaming: pale fallow DD *blauw* ........................................................................................... 81 
Kleurbenaming: pale fallow aqua ........................................................................................................ 81 

Kleurbenaming: pale fallow D aqua .................................................................................................... 82 
Kleurbenaming: pale fallow DD aqua ................................................................................................. 82 

Kleurbenaming: pale fallow turquoise ................................................................................................. 83 
Kleurbenaming: pale fallow D turquoise ............................................................................................. 83 
Kleurbenaming: pale fallow DD turquoise .......................................................................................... 84 

Kleurbenaming: pale fallow violet D *blauw* .................................................................................... 84 

Kleurbenaming: pale fallow violetfactorig D aqua ............................................................................. 84 
Kleurbenaming: pale fallow violet D turquoise ................................................................................... 85 
Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow groen ................................................................................ 85 
Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow D groen ............................................................................ 86 

Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow DD groen ......................................................................... 86 
Kleurbenaming: pale headed pale fallow groen .................................................................................. 87 
Kleurbenaming: pale headed pale fallow D groen .............................................................................. 87 
Kleurbenaming: pale headed pale fallow DD groen ............................................................................ 87 

Bronze fallow: ......................................................................................................................................... 89 

Keurtechnische opmerkingen bij bronze fallow: ................................................................................. 89 
Kleurbenaming: bronze fallow groen .................................................................................................. 89 
Kleurbenaming: bronze fallow D groen .............................................................................................. 89 

Kleurbenaming: bronze fallow DD groen ........................................................................................... 90 
Kleurbenaming: bronze fallow *blauw* ............................................................................................. 90 
Kleurbenaming: bronze fallow D *blauw* .......................................................................................... 91 
Kleurbenaming: bronze fallow DD *blauw* ....................................................................................... 91 

Kleurbenaming: bronze fallow aqua .................................................................................................... 91 
Kleurbenaming: bronze fallow D aqua ................................................................................................ 92 
Kleurbenaming: bronze fallow DD aqua ............................................................................................. 92 

Kleurbenaming: bronze fallow turquoise ............................................................................................ 93 
Kleurbenaming: bronze fallow D turquoise ........................................................................................ 93 



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 5 

Kleurbenaming: bronze fallow DD turquoise ...................................................................................... 94 
Kleurbenaming: bronze fallow violet D *blauw* ............................................................................... 94 
Kleurbenaming: bronze fallow violetfactorig D aqua ......................................................................... 95 

Kleurbenaming: bronze fallow violet D turquoise .............................................................................. 95 
Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow groen ............................................................................ 96 
Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow D groen ........................................................................ 96 
Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow DD groen ..................................................................... 96 

Kleurbenaming: pale headed bronze fallow groen .............................................................................. 97 
Kleurbenaming: pale headed bronze fallow D groen .......................................................................... 97 
Kleurbenaming: pale headed bronze fallow DD groen ....................................................................... 98 

Recessive pied: ........................................................................................................................................ 99 
Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont: ................................................................................. 99 

Kleurbenaming: recessief bont groen .................................................................................................. 99 
Kleurbenaming: recessief bont D groen .............................................................................................. 99 
Kleurbenaming: recessief bont DD groen ......................................................................................... 100 
Kleurbenaming: recessief bont *blauw* ........................................................................................... 100 
Kleurbenaming: recessief bont D *blauw* ........................................................................................ 100 

Kleurbenaming: recessief bont DD *blauw* ..................................................................................... 101 
Kleurbenaming: recessief bont aqua .................................................................................................. 101 
Kleurbenaming: recessief bont D aqua .............................................................................................. 102 

Kleurbenaming: recessief bont DD aqua ........................................................................................... 102 
Kleurbenaming: recessief bont turquoise .......................................................................................... 103 
Kleurbenaming: recessief bont D turquoise ...................................................................................... 103 

Kleurbenaming: recessief bont DD turquoise .................................................................................... 103 
Kleurbenaming: recessief bont violet D *blauw* ............................................................................. 104 
Kleurbenaming: recessief bont violetfactorig D aqua ....................................................................... 104 

Kleurbenaming: recessief bont violet D turquoise ............................................................................ 105 
Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont groen .......................................................................... 105 

Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont D groen ...................................................................... 106 
Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont DD groen ................................................................... 106 
Kleurbenaming: pale headed recessief bont groen ............................................................................ 106 

Kleurbenaming: pale headed recessief bont D groen ........................................................................ 107 

Kleurbenaming: pale headed recessief bont DD groen ..................................................................... 107 
Dominant pied: ...................................................................................................................................... 109 

Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont: .............................................................................. 109 
Kleurbenaming: dominant bont groen ............................................................................................... 109 

Kleurbenaming: dominant bont D groen ........................................................................................... 109 
Kleurbenaming: dominant bont DD groen ........................................................................................ 110 
Kleurbenaming: dominant bont *blauw* .......................................................................................... 110 
Kleurbenaming: dominant bont D *blauw* ...................................................................................... 111 
Kleurbenaming: dominant bont DD *blauw* .................................................................................... 111 

Kleurbenaming: dominant bont aqua ................................................................................................. 112 
Kleurbenaming: dominant bont D aqua ............................................................................................. 112 
Kleurbenaming: dominant bont DD aqua .......................................................................................... 113 

Kleurbenaming: dominant bont turquoise ......................................................................................... 113 
Kleurbenaming: dominant bont D turquoise ..................................................................................... 114 
Kleurbenaming: dominant bont DD turquoise .................................................................................. 114 
Kleurbenaming: dominant bont violet D *blauw* ............................................................................ 115 

Kleurbenaming: dominant bont violetfactorig D aqua ...................................................................... 115 
Kleurbenaming: dominant bont violet D turquoise ........................................................................... 116 
Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont groen ........................................................................ 116 

Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont D groen ..................................................................... 117 
Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont DD groen .................................................................. 117 



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 6 

Kleurbenaming: pale headed dominant bont groen ........................................................................... 117 
Kleurbenaming: pale headed dominant bont D groen ....................................................................... 118 
Kleurbenaming: pale headed dominant bont DD groen .................................................................... 118 

Cinnamon-ino: ....................................................................................................................................... 120 
Keurtechnische opmerkingen cinnamon-ino: .................................................................................... 120 
Kleurbenaming: cinnamon-ino groen ................................................................................................ 120 
Kleurbenaming: cinnamon-ino D groen ............................................................................................ 120 

Kleurbenaming: cinnamon-ino DD groen ......................................................................................... 121 
Kleurbenaming: cinnamon-ino *blauw* ........................................................................................... 121 
Kleurbenaming: cinnamon-ino D *blauw* ....................................................................................... 122 
Kleurbenaming: cinnamon-ino DD *blauw* ..................................................................................... 122 
Kleurbenaming: cinnamon-ino aqua .................................................................................................. 122 

Kleurbenaming: cinnamon-ino D aqua .............................................................................................. 123 
Kleurbenaming: cinnamon-ino DD aqua ........................................................................................... 123 
Kleurbenaming: cinnamon-ino turquoise .......................................................................................... 124 
Kleurbenaming: cinnamon-ino D turquoise ...................................................................................... 124 
Kleurbenaming: cinnamon-ino DD turquoise ................................................................................... 125 

Kleurbenaming: cinnamon-ino violet D *blauw* ............................................................................. 125 
Kleurbenaming: cinnamon-ino violetfactorig D aqua ....................................................................... 125 
Kleurbenaming: cinnamon-ino violet D turquoise ............................................................................ 126 

Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino groen ......................................................................... 126 
Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino D groen ...................................................................... 127 
Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino DD groen ................................................................... 127 

Kleurbenaming: pale headed cinnamon-ino groen ............................................................................ 127 
Kleurbenaming: pale headed cinnamon-ino D groen ........................................................................ 128 
Kleurbenaming: pale headed cinnamon-ino DD groen ..................................................................... 128 

Misty: ..................................................................................................................................................... 129 
Keurtechnische opmerkingen bij misty: ............................................................................................ 129 

Kleurbenaming: DF misty groen ....................................................................................................... 129 
Kleurbenaming: DF misty *blauw* ................................................................................................... 129 
Kleurbenaming: DF misty aqua ......................................................................................................... 130 

Kleurbenaming: DF misty turquoise ................................................................................................. 130 

Kleurbenaming: oranjemasker DF misty groen ................................................................................. 131 
Kleurbenaming: pale headed DF misty groen ................................................................................... 131 

DM jade: ................................................................................................................................................ 132 
Keurtechnische opmerkingen DM jade: ............................................................................................ 132 

Kleurbenaming: DM jade groen (man) .............................................................................................. 132 
Kleurbenaming: DM jade groen (pop) .............................................................................................. 132 
Kleurbenaming: DM jade D groen (man) .......................................................................................... 133 
Kleurbenaming: DM jade D groen (pop) ........................................................................................... 133 
Kleurbenaming: DM jade DD groen (man) ....................................................................................... 133 

Kleurbenaming: DM jade DD groen (pop) ........................................................................................ 134 
Kleurbenaming: DM jade *blauw* (man) ......................................................................................... 134 
Kleurbenaming: DM jade *blauw* (pop) .......................................................................................... 134 

Kleurbenaming: DM jade D *blauw* (man) ..................................................................................... 135 
Kleurbenaming: DM jade D *blauw* (pop) ...................................................................................... 135 
Kleurbenaming: DM jade DD *blauw* (man) .................................................................................. 136 
Kleurbenaming: DM jade DD *blauw* (pop) ................................................................................... 136 

Kleurbenaming: DM jade aqua (man) ............................................................................................... 137 
Kleurbenaming: DM jade aqua (pop) ................................................................................................ 137 
Kleurbenaming: DM jade D aqua (man) ........................................................................................... 138 

Kleurbenaming: DM jade D aqua (pop) ............................................................................................ 138 
Kleurbenaming: DM jade DD aqua (man) ........................................................................................ 139 



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 7 

Kleurbenaming: DM jade DD aqua (pop) ......................................................................................... 139 
Kleurbenaming: DM jade turquoise (man) ........................................................................................ 140 
Kleurbenaming: DM jade turquoise (pop) ......................................................................................... 140 

Kleurbenaming: DM jade D turquoise (man) .................................................................................... 141 
Kleurbenaming: DM jade D turquoise (pop) ..................................................................................... 141 
Kleurbenaming: DM jade DD turquoise (man) ................................................................................. 142 
Kleurbenaming: DM jade DD turquoise (pop) .................................................................................. 142 

Kleurbenaming: oranjemasker DM jade groen (man) ....................................................................... 143 
Kleurbenaming: oranjemasker DM jade groen (pop) ........................................................................ 143 
Kleurbenaming: oranjemasker DM jade D groen (man) ................................................................... 144 
Kleurbenaming: oranjemasker DM jade D groen (pop) .................................................................... 144 
Kleurbenaming: oranjemasker DM jade DD groen (man) ................................................................ 144 

Kleurbenaming: oranjemasker DM jade DD groen (pop) ................................................................. 145 
Kleurbenaming: pale headed DM jade groen (man) .......................................................................... 146 
Kleurbenaming: pale headed DM jade groen (pop) .......................................................................... 146 
Kleurbenaming: pale headed DM jade D groen (man) ...................................................................... 146 
Kleurbenaming: pale headed DM jade D groen (pop) ....................................................................... 147 

Kleurbenaming: pale headed DM jade DD groen (man) ................................................................... 147 
Kleurbenaming: pale headed DM jade DD groen (pop) .................................................................... 147 
Kleurbenaming: DM jade violet D *blauw* (man) ........................................................................... 148 

Kleurbenaming: DM jade violet D *blauw* (pop) ............................................................................ 148 
Kleurbenaming: DM jade violetfactorig D aqua (man) ..................................................................... 149 
Kleurbenaming: DM jade violetfactorig D aqua (pop) ...................................................................... 149 

Kleurbenaming: DM jade violet D turquoise (man) .......................................................................... 150 
Kleurbenaming: DM jade violet D turquoise (pop) ........................................................................... 150 

Crested: .................................................................................................................................................. 152 

Keurtechnische opmerkingen bij crested: .......................................................................................... 152 
Aangebrachte aanpassingen / updates: .................................................................................................. 153 

Over deze standaardeisen en copyright: ................................................................................................ 153 
 

 



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 8 

Fysieke kenmerken:  

Ideale grootte: tussen 16 en 17 cm van bovenkop tot staarteinde. 

Hoofd:  

In verhouding tot het lichaam bol, breed en betrekkelijk groot.  

Voorhoofd: groot. Het breedst tussen de ogen zodat deze aan de voorzijde en bovenkant nauwelijks 

zichtbaar zijn. Vanaf de voorzijde fraai gerond naar achter toe.  

Kruin: breed en licht gewelfd.  

Achterhoofd: breed en goed gevuld.  
Hals: breed en goed gevuld. In een vloeiende lijn verlopend met de borst en zonder inval of bult naar of 

in de nek.  

Wangen: goed gevuld en in harmonie met het hoofd.  

Ogen: centraal geplaatst. Helder uitstralend en omgeven door een helder bevederd oogringetje.  

Het kleine smalle oogringetje is ononderbroken aanwezig.  

Snavel: krachtig en breed aangezet maar niet al te fors. Onbeschadigd en goed ingetrokken.  

De punt van de bovensnavel is naar de borst gericht en de ondersnavel is goed passend in bovensnavel.  

Borst: breed en goed gevuld. Elegante ronding en meevolgend met de ronding van de vleugels.  

Buik: harmonisch aansluitend vanaf het verlengde van de borst en in een vloeiend verloop richting de 

stuitbeentjes.  

Anaalstreek: harmonisch aansluitend in het verlengde van de buik.  

Schouders: breed. 

Vleugels: niet al te grof of te dik, tamelijk kort en goed aansluitend op lichaam en bovenstaartdekveren. 

Alle vleugelpennen ongeschonden aanwezig, niet te dik, niet afhangend, niet kruisend maar aan de top 

wel iets afgerond.  

Poten: korte stevige poten, de zitstokken goed vastgrijpend met twee tenen naar voren en twee naar 

achteren en alle onbeschadigd aanwezig.  

Nagels: kort gebogen, eenkleurig en alle onbeschadigd.  

Houding: elegante, krachtige en fiere houding.  

Bevedering: schoon en glanzend. Compleet, niet te lang maar wel dicht aaneengesloten.  

Een ruig en rul verenpak sluit niet aan, geeft geen goede bedekking en is fout.  

Staart: wigvormig en relatief kort en de top licht afgerond.  

Stuit: in rechte lijn met de staart.  

Algemene keurtechnische opmerkingen:  

 

• Gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke egaliteit en dat geldt voor alle kleuren. 

• Kop en voorhoofd zijn zo diep en egaal mogelijk van kleur.  

• De kleurscheiding van de voorhoofd naar bovenschedel is goed strak afgelijnd.  

• De kleurscheiding loopt vanaf de achterzijde van het oog dwars over de bovenschedel.  

• Achter het oog bevindt zich een teugelstreepje in de kleur van het voorhoofd en het masker.  

• Het voorhoofd is voldoende breed boven de snavel. 

• Bij verschillende vogels zien we dat ze rode veertjes vertonen aan de aarsstreek. Dit moet één 

kleur vormen met de lichaamskleur omwille van de kleuregaliteit. 

• Rondom het oog bevindt zich een witte tot crème gekleurde bevederde oogring die aan de 

bovenzijde niet verborgen of verscholen mag gaan onder enige kopbevedering. 

• Het masker is zo diep mogelijk van kleur en niet pluizig of draderig rondom de snavel en in de 

overgangszone naar de nek. 

• Tussen het masker en de nekkleur is een zichtbare, van kleur variërende, grijsachtige oorvlek 

aanwezig.  

• De kleurafscheiding van het masker naar de bovenborst is goed afgelijnd en heeft een regelmatig 

verloop.  

• De duimveertjes bezitten geen rode psittacine.  
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• De vleugeldekveren tonen een regelmatig patroon dat duidt op een hamerslagtekening. Zwarte 

vlekjes of streepjes op het vleugeldek zijn fout.  

• De vlektekening van de staartpennen wordt volledig bedekt door de boven- en 

onderstaartdekveren. De twee middelste staartpennen bevatten geen vlektekening.  

• Tussen de kleur van de stuit en de bovenstaartdekveren is geen strakke aflijning vereist.  

• De uiteinden van de vleugel- en staartpennen zijn compleet en gaaf. Slijtageverschijnselen 

worden bestraft.  

• De poten zijn grijs en zonder enige vorm van pluisjes of veertjes.  

• De nagels zijn alle gelijk gekleurd. Bij vogels die eumelanine bezitten is de kleur van de nagels 

maximaal grijs tot zwart. Diepgrijze poten en zwarte nagels genieten de voorkeur.  
 

Green 

Kleurbenaming: groen 

International term: green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: groen.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de groene nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen.  

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

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: groen en duimveertjes geel.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: groen.  

Staartpennen: overwegend groen met in het midden een zwart-rood-zwarte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  
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Dark factor:  

Keurtechnische opmerkingen bij de donkerfactor:  

 

• Als tentoonstellingsvogel worden zowel de vogels met enkele als deze met dubbele donkerfactor 

gevraagd.  

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

donkerfactor. 

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

donkerfactoren aan. 

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

 

Kleurbenaming: D groen  

International term: D green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: D groen.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D groene nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen.  

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

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: D groen.  

Staartpennen: overwegend D groen met in het midden een zwart-rood-zwarte vlektekening en met aan 

de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: DD groen  

International term: DD green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: DD groen.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD groene 

nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen.  

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

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: DD groen.  

Staartpennen: overwegend DD groen met in het midden een zwart-rood-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.  
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Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 12 

*Blue*:  

Keurtechnische opmerkingen bij *blauw*:  

 

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

het structurele type volledig verdwenen is. 

• In de bevedering is alle normaal aanwezige psittacine verdwenen. 

• Bij Agapornis roseicollis is er echter nog geen echte blauwmutatie opgetreden. De aanwezige 

blauwe fenotypes bij deze soort zijn het resultaat van jarenlange selectie op turquoise vogels.  

• Om tegemoet te komen aan de wensen van de liefhebbers zijn deze selectietypes op de meeste 

shows aanvaard, maar wel onder een aantal voorwaarden: 

- de vogels moeten 100% voldoen aan het ideaalbeeld van een echte blauwe mutatie. Er mag dus 

geen enkel spoor van gele of rode psittacine meer aanwezig zijn in de veren. 

- de vogels dienen ingezonden te worden als *blauw*. Deze asterisken geven dan duidelijk aan 

dat het om een selectievorm gaat. 

 

 

Kleurbenaming: *blauw*  

International term: *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: blauw.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de blauwe nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw.  

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

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: blauw.  

Staartpennen: overwegend blauw met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: D *blauw*  

International term: D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: D blauw.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D blauwe nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw.  

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

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: D blauw en duimveertjes wit.  



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 13 

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: D blauw.  

Staartpennen: overwegend D blauw met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan 

de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: DD *blauw*  

International term: DD *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: DD blauw.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD blauwe nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw.  

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

Grote vleugelpennen: DD blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: DD blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: DD blauw.  

Staartpennen: overwegend DD blauw met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan 

de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  
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Aqua:  

Keurtechnische opmerkingen bij aqua:  

 

• Aqua is een PPR (Partial Psittacine Reduction) mutatie waarbij de psittacine in de veren van het 

structurele type gedeeltelijk verdwenen zijn.  

• Aqua heeft een egale reductie van +/- 50 % van het psittacine over het volledige verenkleed.  

• De visuele psittacine in deze mutatie is zodanig gereduceerd dat we een kleur krijgen die tussen 

groen en blauw ligt. Dit komt goed tot uiting in de groenblauwe (zeegroene) borst-, buik- en 

vleugeldekkleur.  

• De reductie van het aanwezige psittacine verandert bij aqua vogels de kleur van het masker van 

dieprood, dat we kennen bij de groene vogels, naar dieproze met een oranje gloed.  

• De blauwstructuur wordt door deze mutatie niet aangetast. Indien nu als basis voor deze 

mutatievorm groene vogels worden gebruikt met een hoog psittacine gehalte in dek- en 

lichaamsbevedering kent deze mutatie een andere verschijningsvorm dan deze bij vogels met een 

laag psittacinegehalte. Belangrijk is dat de gewenste visuele reductie van 50% in de volledige 

lichaamsbevedering behouden blijft.  

• Aqua vererft autosomaal recessief en is een allele van het bl-locus.  

 

Kleurbenaming: aqua  

International term: aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: aqua.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de aqua 

nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: aqua.  

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

Grote vleugelpennen: aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: blauw. 

Onderstaartdekveren: aqua.  

Staartpennen: overwegend aqua met in het midden een zwart-roze oranje-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: D aqua  

International term: D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: D aqua.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D aqua 

nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  
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Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua.  

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

Grote vleugelpennen: D aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: D aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: D aqua.  

Staartpennen: overwegend D aqua met in het midden een zwart-roze oranje-zwarte vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: DD aqua  

International term: DD aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: DD aqua.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD aqua 

nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD aqua.  

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

Grote vleugelpennen: DD aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: DD aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: DD aqua.  

Staartpennen: overwegend DD aqua met in het midden een zwart-roze oranje-zwarte vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  
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Turquoise:  

Keurtechnische opmerkingen bij turquoise:  

 

• Turquoise is een PPR (Partial Psittacine Reduction) mutatie waarbij de psittacine in de veren van 

het structurele type gedeeltelijk verdwenen zijn. 

• Turquoise heeft een reductie van +/- 80% van het psittacine op het lichaam en +/- 60% op het 

vleugeldek. 

• De visuele psittacine in deze mutatie is zodanig gereduceerd dat we een kleur krijgen die tussen 

groen en blauw ligt. Dit komt goed tot uiting in de blauwe met een (iets) groene waas kleur van 

de kruin, onderborst, flanken, buik, anaalstreek, mantel, vleugeldekveren, grote vleugelpennen, 

vleugelbochten, onderstaartdekveren en staartpennen.  

• Het voorhoofd heeft een zacht roze aanslag. De rest van de kop is zo egaal en zo bleek mogelijk 

gekleurd en dit tot de scheiding op de bovenschedel.  

• De vogels mogen niet te veel egaal blauw zijn. Het is belangrijk dat de turquoisekenmerken 

behouden blijven. De psittacinereductie op het vleugeldek kan variëren, maar de voorkeur wordt 

gegeven aan een zo egaal mogelijke groene waas over het vleugeldek. 

• Turquoise vererft autosomaal recessief en is een allele van het bl-locus.  

 

Kleurbenaming: turquoise  

International term: turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: turquoise.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek naar de turquoise nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise.  

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

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: turquoise.  

Staartpennen: overwegend turquoise met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan 

de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

 

Kleurbenaming: D turquoise  

International term: D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: D turquoise.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek naar de D turquoise nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise.  
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Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: D turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: D turquoise.  

Staartpennen: overwegend D turquoise met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: DD turquoise  

International term: DD turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: DD turquoise. 

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek naar de DD turquoise nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise 

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

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: DD turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: DD turquoise.  

Staartpennen: overwegend DD turquoise met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: donkergrijs tot zwart.  
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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 de vogels in *blauw*, turquoise of aqua met één 

donkerfactor en één of twee violetfactoren gevraagd. Deze worden als violet D *blauw*, violet 

D turquoise of violetfactorig D aqua omschreven. 

• De violet factor vererft autosomaal incomplete dominant. 

 

Kleurbenaming: violet D *blauw*  

International term: violet D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: violet.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de violette nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet.  

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

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: violet en duimveertjes wit.  

Stuit: violet.  

Onderstaartdekveren: violet.  

Staartpennen: overwegend violet met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal violet dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: violetfactorig D aqua  

International term: violet factored D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: D aqua met een violette gloed.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D aqua 

nek. Deze heeft een violette gloed. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua met een violette gloed.  

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

Grote vleugelpennen: D aqua buitenvlag met een violette gloed en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: D aqua met een violette gloed en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: violet.  

Onderstaartdekveren: D aqua met een violette gloed.  

Staartpennen: overwegend D aqua met een violette gloed met in het midden een zwart-roze oranje-

zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.  

Poten: grijs.  
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Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: violet D turquoise  

International term: violet D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: violet D turquoise.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek naar de violette D turquoise nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise.  

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

Grote vleugelpennen: violette D turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. 

Vleugelbochten: violet D turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: violet.  

Onderstaartdekveren: violet D turquoise.  

Staartpennen: overwegend violet D turquoise met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  
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Orange face: 

Keurtechnische opmerkingen bij orange face (oranjemasker):  

 

• Oranjemasker is een PPR (Partial Psittacine Reduction) mutatie waarbij vooral de rode psittacine 

in de veren gedeeltelijk aangetast is.  

• Door deze psittacine reductie hebben de vogels in de groenreeks een opvallende oranje 

maskerkleur.  

• Naast de maskerbevedering zijn ook de rode staartstippen aangetast. 

• De groene lichaamskleur is ook een weinig gewijzigd tegenover de wildvorm.  

• Oranjemasker vererft autosomaal recessief.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker groen  

International term: orange face green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: groen.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de groene nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen.  

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

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: groen en duimveertjes geel.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: groen.  

Staartpennen: overwegend groen met in het midden een zwart-oranje-zwarte vlektekening en met aan 

de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

Kleurbenaming: oranjemasker D groen  

International term: orange face D green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: D groen.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D groene nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen.  

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

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: D groen.  

Staartpennen: overwegend D groen met in het midden een zwart-oranje-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 21 

 

Kleurbenaming: oranjemasker DD groen  

International term: orange face DD green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: DD groen.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD groene 

nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen.  

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

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: DD groen. 

Staartpennen: overwegend DD groen met in het midden een zwart-oranje-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  
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Pale headed: 

Keurtechnische opmerkingen bij pale headed:  

 

• Pale headed is een PPR (Partial Psittacine Reduction) mutatie waarvan vooral de rode psittacine 

in de veren gedeeltelijk aangetast is.  

• Door deze psittacine reductie hebben de vogels in de groenreeks een opvallende roze 

maskerkleur.  

• Het zijn de dubbelfactorige (DF) fenotypes die het meest opvallende roze masker hebben en 

bijgevolg gewenst zijn op de tentoonstellingen.  

• Naast de maskerbevedering zijn ook de normaal rode staartstippen aangetast. 

• De groene lichaamskleur is ook een weinig gewijzigd tegenover de wildvorm.  

• De pale headed mutatie vererft autosomaal incomplete dominant.  

 

Kleurbenaming: pale headed groen 

International term: pale headed green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: groen.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de groene nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen.  

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

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: groen en duimveertjes geel.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: groen.  

Staartpennen: overwegend groen met in het midden een zwart-roze-zwarte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: pale headed D groen  

International term: pale headed D green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: D groen.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D groene nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen.  

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

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: D groen.  

Staartpennen: overwegend D groen met in het midden een zwart-roze-zwarte vlektekening en met aan 
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de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: pale headed DD groen  

International term: pale headed DD green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: DD groen.  

Wangen: rood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD groene nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen.  

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

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: DD groen.  

Staartpennen: overwegend DD groen met in het midden een zwart-roze-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  
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SL ino (sex-linked ino): 

Keurtechnische opmerkingen bij SL ino: 

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

zo goed als volledig verdwenen. 

• Bij SL ino hebben we te maken met de tyrosinase positieve activiteit. Hier is er 2,5 maal zoveel 

tyrosinase activiteit dan normaal. Maar doordat de pré melanosomen in de veer zodanig klein en 

misvormd zijn, hebben deze geen duidelijk effect op de kleur van de vogel. Toch zijn ze er en 

dat ze wel nog enige invloed kunnen hebben bewijst de lichtblauwe glans die we nog opmerken 

op de stuit van de SL ino Agapornis roseicollis. De voorkeur gaat uit naar wit op de stuit. 

• SL ino vererft geslachtsgebonden (sex-linked) recessief en is een allele van het ino-locus. 

 

Kleurbenaming: SL ino groen (lutino) 

International term: SL ino green (lutino) 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel. 

Wangen: dieprood met een witte oorvlek overgaand naar de gele nek toe.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: rood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel. 

Mantel en vleugeldekveren: geel. 

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel en duimveertjes geel.  

Stuit: wit. 

Onderstaartdekveren: geel. 

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-rood-witte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal wit dwarsbandje.  

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: SL ino *blauw* (*albino*) 

International term: SL ino *blue* (*albino*) 

 

Voorhoofd: wit.  

Kruin: wit.   

Wangen: wit.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: rood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit. 

Mantel en vleugeldekveren: wit. 

Grote vleugelpennen: wit.  

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: wit. 

Onderstaartdekveren: wit. 

Staartpennen: wit.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 25 

Kleurbenaming: SL ino aqua 

International term: SL ino aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: zachtgeel.   

Wangen: dieproze oranje met een witte oorvlek overgaand naar de zachtgele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: rood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel. 

Mantel en vleugeldekveren: zachtgeel.  

Grote vleugelpennen: zachtgele buitenvlag en witte binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel en duimveertjes zachtgeel.  

Stuit: wit. 

Onderstaartdekveren: zachtgeel. 

Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een wit-roze oranje-witte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.  

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: SL ino turquoise 

International term: SL ino turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: wit met een lichtgele waas. 

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de wit met lichtgeel 

bewaasde nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: rood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: nagenoeg wit met een lichtgele waas. 

Mantel en vleugeldekveren: nagenoeg wit met een lichtgele waas.  

Grote vleugelpennen: witte lichtgeel bewaasde buitenvlag en witte binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit met een lichtgele waas.  

Stuit: wit. 

Onderstaartdekveren: wit met een lichtgele waas. 

Staartpennen: wit met een lichtgele waas, met in het midden een wit-zeer lichtroze-witte vlektekening 

en met aan de uiteinden een smal wit dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker SL ino groen (oranjemasker lutino) 

International term: orange face SL ino green (orange face lutino) 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel.  

Wangen: dieporanje met een witte oorvlek overgaand naar de gele nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: rood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel. 
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Mantel en vleugeldekveren: geel.  

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel en duimveertjes geel.  

Stuit: wit. 

Onderstaartdekveren: geel. 

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-oranje-witte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal wit dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed SL ino groen (pale headed lutino) 

International term: pale headed SL ino green (pale headed lutino) 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel.  

Wangen: roze met een witte oorvlek overgaand naar de gele nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze. 

Ogen: roze met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel. 

Mantel en vleugeldekveren: geel.  

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel en duimveertjes geel.  

Stuit: wit. 

Onderstaartdekveren: geel. 

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-roze-witte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal wit dwarsbandje.  

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig.  
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Pallid: 

Keurtechnische opmerkingen bij pallid: 

 

• Bij pallid is de aanwezige eumelanine in de veren voor ongeveer 50% gereduceerd.  

• Doordat men deze vogels vroeger als een ‘bleke’ cinnamon beschouwde ging men vooral 

selecteren op bleke types. Daardoor is er nog veel variatie binnen deze mutatie. De voorkeur gaat 

naar de groenere vorm.  

• De binnenvlag van de grote vleugelpennen is grijs. 

• Pallid vererft geslachtsgebonden recessief en is een allele van het ino-locus.  

 

 

Kleurbenaming: pallid groen  

International term: pallid green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleekgroen.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder 

bleekgroene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekgroen.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleekgroene buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleekgroen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: helder bleekgroen.  

Staartpennen: overwegend helder bleekgroen met in het midden een grijs-rood-grijze vlektekeningen 

met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje. 

 Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pallid D groen  

International term: pallid D green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleek D groen. 

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder 

bleekgroene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D groen. 

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

Grote vleugelpennen: helder bleek D groene buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleek D blauw.  

Onderstaartdekveren: helder bleek D groen. 

Staartpennen: overwegend helder bleek D groen met in het midden een grijs-rood-grijze 
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vlektekeningen met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig 

 

Kleurbenaming: pallid DD groen  

International term: pallid DD green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleek DD groen.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek 

DD groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD groen.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleek DD groene buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek DD groen en duimveertjes olijfgeel.  

Stuit: bleek loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: helder bleek DD groen.  

Staartpennen: overwegend helder bleek DD groen met in het midden een grijs-rood-grijze 

vlektekeningen met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig. 

 

Kleurbenaming: pallid *blauw*  

International term: pallid *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleekblauw.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleekblauwe 

nek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekblauw.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleekblauwe buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleekblauw en duimveertjes wit.  

Stuit: bleekblauw. 

Onderstaartdekveren: helder bleekblauw.  

Staartpennen: overwegend helder bleekblauw met in het midden een grijs-rood-grijze vlektekeningen 

met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: pallid D *blauw*  

International term: pallid D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleek D blauw.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek D 

blauwe nek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D blauw.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleek D blauwe buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek D blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: bleek D blauw.  

Onderstaartdekveren: helder bleek D blauw.  

Staartpennen: overwegend helder bleek D blauw met in het midden een grijs-rood-grijze 

vlektekeningen met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pallid DD *blauw*  

International term: pallid DD *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleek DD blauw.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek DD 

blauwe nek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD blauw.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleek DD blauwe buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek DD blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: bleek loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: helder bleek DD blauw.  

Staartpennen: overwegend helder bleek DD blauw met in het midden een grijs-rood-grijze 

vlektekeningen met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: pallid aqua  

International term: pallid aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleekaqua.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder 

bleekaqua nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekaqua.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleekaqua buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleekaqua en duimveertjes opgebleekt crèmekleurig.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: helder bleekaqua.  

Staartpennen: overwegend helder bleekaqua met in het midden een grijs-roze oranje-grijze 

vlektekeningen met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pallid D aqua  

International term: pallid D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleek D aqua.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder 

bleek D aqua nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D aqua. 

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

Grote vleugelpennen: helder bleek D aqua buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek D aqua en duimveertjes opgebleekt crèmekleurig.  

Stuit: bleek D blauw. 

Onderstaartdekveren: helder bleek D aqua.  

Staartpennen: overwegend helder bleek D aqua met in het midden een grijs- roze oranje -grijze 

vlektekeningen met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pallid DD aqua  

International term: pallid DD aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleek DD aqua.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder 

bleek DD aqua nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  
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Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD aqua.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleek DD aqua buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek DD aqua en duimveertjes opgebleekt crèmekleurig. 

Stuit: bleek loodgrijs. 

Onderstaartdekveren: helder bleek DD aqua.  

Staartpennen: overwegend helder bleek DD aqua met in het midden een grijs-roze oranje-grijze 

vlektekeningen met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pallid turquoise  

International term: pallid turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleekturquoise.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de heldere 

bleekturquoise nek.  

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekturquoise.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleekturquoise buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleekturquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: bleekblauw. 

Onderstaartdekveren: helder bleekturquoise.  

Staartpennen: overwegend helder bleekturquoise met in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening 

en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pallid D turquoise  

International term: pallid D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleek D turquoise.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek D 

turquoise nek.  

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D turquoise.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleek D turquoise buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek D turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: bleek D blauw. 

Onderstaartdekveren: helder bleek D turquoise.  
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Staartpennen: overwegend helder bleek D turquoise met in het midden een grijs-wit-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pallid DD turquoise  

International term: pallid DD turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleek DD turquoise.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek 

DD turquoise nek.  

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD turquoise.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleek DD turquoise buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek DD turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: bleek loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: helder bleek DD turquoise.  

Staartpennen: overwegend helder bleek DD turquoise met in het midden een grijs-wit-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

 

Kleurbenaming: pallid violet D *blauw*  

International term: pallid violet D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleekviolet.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleekviolette 

nek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekviolet.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleekviolette buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleekviolet en duimveertjes wit.  

Stuit: bleekviolet.  

Onderstaartdekveren: helder bleekviolet.  

Staartpennen: overwegend helder bleekviolet met in het midden een grijs-wit-grijze vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal bleekviolet dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: pallid violetfactorig D aqua  

International term: pallid violet factored D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleek D aqua met een violette gloed.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder 

bleek D aqua nek. Deze heeft een violette gloed. 

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D aqua met een violette gloed.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleek D aqua buitenvlag met een violette gloed en met een lichte 

omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek D aqua met een violette gloed en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: violet. 

Onderstaartdekveren: helder bleek D aqua met een violette gloed.  

Staartpennen: overwegend helder bleek D aqua met een violette gloed met in het midden een grijs-roze 

oranje-grijze vlektekening en aan de uiteinden en smal violet dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

 

Kleurbenaming: pallid violet D turquoise  

International term: pallid violet D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleekviolet D turquoise.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder 

bleekviolette D turquoise nek.  

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekviolet D turquoise.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleekviolette D turquoise buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleekviolet D turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: violet.  

Onderstaartdekveren: helder bleekviolet D turquoise.  

Staartpennen: overwegend helder bleekviolet D turquoise met in het midden een grijs-wit-grijze 

vlektekeningen met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

  

Kleurbenaming: oranjemasker pallid groen  

International term: orange face pallid green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleekgroen.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder 
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bleekgroene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekgroen.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleekgroene buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleekgroen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: helder bleekgroen.  

Staartpennen: overwegend helder bleekgroen met in het midden een grijs-roze-grijze vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker pallid D groen  

International term: orange face pallid D green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleek D groen.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek 

D groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D groen.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleek D groene buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleek D blauw.  

Onderstaartdekveren: helder bleek D groen.  

Staartpennen: overwegend helder bleek D groen met in het midden een grijs-oranje-grijze vlektekening 

en met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker pallid DD groen  

International term: orange face pallid DD green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleek DD groen.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek 

DD groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD groen.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleek DD groen met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek DD groen en duimveertjes geel. 

Stuit: bleek loodgrijs. 
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Onderstaartdekveren: helder bleek DD groen.  

Staartpennen: overwegend helder bleek DD groen met in het midden een grijs-oranje-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed pallid groen  

International term: pale headed pallid green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleekgroen.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleekgroene 

nek.  

Kin voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekgroen.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleekgroene buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleekgroen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: helder bleekgroen.  

Staartpennen: overwegend helder bleekgroen met in het midden een grijs-roze-grijze vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed pallid D groen  

International term: pale headed pallid D green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleek D groen. 

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek D 

groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D groen.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleek D groene buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleek D blauw. 

Onderstaartdekveren: helder bleek D groen.  

Staartpennen: overwegend helder bleek D groen met in het midden een grijs-roze-grijze vlektekening 

en met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: pale headed pallid DD groen  

International term: pale headed pallid DD green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: helder bleek DD groen.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de helder bleek DD 

groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD groen.  

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

Grote vleugelpennen: helder bleek DD groene buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleek loodgrijs. 

Onderstaartdekveren: helder bleek DD groen.  

Staartpennen: overwegend helder bleek DD groen met in het midden een grijs-roze-grijze vlektekening 

en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Pale: 

Keurtechnische opmerkingen bij pale: 

 

Deze mutatie geeft een beperkte reductie van het aanwezige eumelanine. Deze reductie is vooral 

goed zichtbaar op het voorlichaam. De slagpennen hebben een kleine omzoming. 

• “palegroen” = groen met een visuele opbleking van ongeveer 15%; 

• “pale aqua” = aqua met een visuele opbleking van ongeveer 15%; 

• “paleturquoise” = turquoise (blauw met een iets groene waas) en een visuele opbleking van 

ongeveer 15%; 

• “paleblauw” = blauw met een visuele opbleking van ongeveer 15%; 

• “paleviolet” = violet met een visuele opbleking van ongeveer 15%; 

• Pale vererft geslachtsgebonden (sex-linked) recessief en is een allele van SL ino. 

 

Kleurbenaming: pale groen  

International term: pale green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: palegroen.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de palegroene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: palegroen.  

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

Grote vleugelpennen: palegroene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: palegroen en duimveertjes geel.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: palegroen.  

Staartpennen: overwegend palegroen met in het midden een donkergrijs-rood-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs. 

 

Kleurbenaming: pale D groen  

International term: pale D green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: pale D groen.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de donker pale D 

groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D groen  

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

Grote vleugelpennen: pale D groene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: pale D groen. 
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Staartpennen: overwegend pale D groen met in het midden een donkergrijs-rood-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: pale DD groen  

International term: pale DD green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: pale DD groen.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale DD groene 

nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD groen.  

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

Grote vleugelpennen: pale DD groene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: loodgrijs. 

Onderstaartdekveren: pale DD groen.  

Staartpennen: overwegend pale DD groen met in het midden een donkergrijs-rood-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs. 

 

Kleurbenaming: pale *blauw*  

International term: pale *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: paleblauw.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de paleblauwe nek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: paleblauw.  

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

Grote vleugelpennen: paleblauwe buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: paleblauw en duimveertjes wit.  

Stuit: blauw. 

Onderstaartdekveren: paleblauw.  

Staartpennen: overwegend paleblauw met in het midden een donkergrijs-wit-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  
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Kleurbenaming: pale D *blauw*  

International term: pale D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: pale D blauw.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale D blauwe nek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D blauw.  

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

Grote vleugelpennen: pale D blauwe buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbocht: pale D blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: pale D blauw.  

Staartpennen: overwegend pale D blauw met in het midden een donkergrijs-wit-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: pale DD *blauw*  

International term: pale DD *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: pale DD blauw.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale DD blauw nek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD blauw.  

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

Grote vleugelpennen: pale DD blauwe buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale DD blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: pale DD blauw.  

Staartpennen: overwegend pale DD blauw met in het midden een donkergrijs-wit-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  
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Kleurbenaming: pale aqua  

International term: pale aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: pale aqua.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale 

aqua nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale aqua.  

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

Grote vleugelpennen: pale aqua buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: pale aqua.  

Staartpennen: overwegend pale aqua met in het midden een donkergrijs-roze oranje-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  

Kleurbenaming: pale D aqua  

International term: pale D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: pale D aqua.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale D 

aqua nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D aqua 

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

Grote vleugelpennen: pale D aqua buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbocht: pale D aqua en duimveertjes crèmekleurig. 

Stuit: D blauw. 

Onderstaartdekveren: pale D aqua 

Staartpennen: overwegend pale D aqua met in het midden een donkergrijs-roze oranje-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  
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Kleurbenaming: pale DD aqua  

International term: pale DD aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: pale DD aqua.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale DD 

aqua nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD aqua.  

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

Grote vleugelpennen: pale DD aqua buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale DD aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: loodgrijs. 

Onderstaartdekveren: pale DD aqua.  

Staartpennen: overwegend pale DD aqua met in het midden een donkergrijs-roze oranje-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: pale turquoise  

International term: pale turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: paleturquoise.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de paleturquoise 

nek.  

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: paleturquoise  

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

Grote vleugelpennen: paleturquoise buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: paleturquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: blauw. 

Onderstaartdekveren: paleturquoise.  

Staartpennen: overwegend paleturquoise met in het midden een donkergrijs-roze oranje-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 42 

Kleurbenaming: pale D turquoise  

International term: pale D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: pale D turquoise. 

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de donker pale D 

turquoise nek.  

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D turquoise 

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

Grote vleugelpennen: pale D turquoise buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze 

binnenvlag. 

Vleugelbocht: pale D turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: D blauw. 

Onderstaartdekveren: pale D turquoise.  

Staartpennen: overwegend pale D turquoise met in het midden een donkergrijs-roze oranje-

donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: pale DD turquoise  

International term: pale DD turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: pale DD turquoise.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale DD 

turquoise nek.  

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD turquoise.  

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

Grote vleugelpennen: pale DD turquoise buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale DD turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: pale DD turquoise.  

Staartpennen: overwegend pale DD turquoise met in het midden een donkergrijs-roze oranje-

donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  
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Kleurbenaming: pale violet D *blauw*  

International term: pale violet D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: paleviolet.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de paleviolette nek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: paleviolet.  

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

Grote vleugelpennen: paleviolette buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: paleviolet en duimveertjes wit.  

Stuit: violet.  

Onderstaartdekveren: paleviolet.  

Staartpennen: overwegend paleviolet met in het midden een donkergrijs-wit-donkergrijze vlektekening 

en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

 

Kleurbenaming: pale violetfactorig D aqua  

International term: pale violet factored D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: pale violet D aqua. 

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale 

violet D aqua nek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale violet D aqua. 

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

Grote vleugelpennen: pale violet D aqua buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale violet D aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: violet. 

Onderstaartdekveren: pale violet D aqua 

Staartpennen: overwegend pale violet D aqua met in het midden een donkergrijs-roze oranje-

donkergrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

 

Kleurbenaming: pale violet D turquoise  

International term: pale violet D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: pale violet D turquoise.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale violet D 
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turquoise nek.  

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale violet D turquoise. 

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

Grote vleugelpennen: pale violet D turquoise buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze 

binnenvlag. 

Vleugelbocht: pale violet D turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: violet.  

Onderstaartdekveren: pale violet D turquoise.  

Staartpennen: overwegend pale violet D turquoise met in het midden een donkergrijs-wit-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  

  

Kleurbenaming: oranjemasker pale groen  

International term: orange face pale green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: palegroen.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de palegroene 

nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: palegroen.  

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

Grote vleugelpennen: palegroene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: palegroen en duimveertjes geel.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: palegroen.  

Staartpennen: overwegend palegroen met in het midden een donkergrijs-oranje-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker pale D groen  

International term: orange face pale D green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: pale D groen.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale D groene 

nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D groen. 

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

Grote vleugelpennen: pale D groen buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale D groen en duimveertjes geel.  
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Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: pale D groen. 

Staartpennen: overwegend pale D groen met het midden een donkergrijs-oranje-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker pale DD groen  

International term: orange face pale DD green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: pale DD groen.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale DD 

groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD groen.  

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

Grote vleugelpennen: pale DD groene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze 

binnenvlag. 

Vleugelbocht: pale DD groen en duimveertjes geel. 

Stuit: loodgrijs. 

Onderstaartdekveren: pale DD groen.  

Staartpennen: overwegend pale D groen met het midden een donkergrijs-oranje-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: pale headed pale groen  

International term: pale headed pale green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: palegroen.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de palegroene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: palegroen.  

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

Grote vleugelpennen: palegroene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbocht: palegroen en duimveertjes geel.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: palegroen.  

Staartpennen: overwegend palegroen met in het midden een donkergrijs-roze-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  
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Kleurbenaming: pale headed pale D groen  

International term: pale headed pale D green 

 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: pale D groen.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale D groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D groen. 

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

Grote vleugelpennen: pale D groene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbocht: pale D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: D blauw. 

Onderstaartdekveren: pale D groen.  

Staartpennen: overwegend pale D groen met in het midden een donkergrijs-roze-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: pale headed pale DD groen  

International term: pale headed pale DD green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: pale DD groen.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de pale DD groene 

nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieproze.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD groen.  

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

Grote vleugelpennen: pale DD groene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: loodgrijs. 

Onderstaartdekveren: pale DD groen.  

Staartpennen: overwegend pale DD groen met in het midden een donkergrijs-roze-donkergrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs.  
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Cinnamon: 

Keurtechnische opmerkingen bij cinnamon: 

• Bij deze cinnamon is er in plaats van zwart eumelanine, bruin eumelanine aangemaakt in de 

veren en de weke delen.  

• Cinnamon vererft geslachtsgebonden recessief. 

 

Kleurbenaming: cinnamon groen  

International term: cinnamon green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt en 

bruinbewaasde groene nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt groen met een bruine waas met in het midden een bruin-rood-

bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon D groen  

International term: cinnamon D green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt D groen met een bruine waas 

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt en 

bruinbewaasde D groene nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt D groen met een bruine waas met in het midden een bruin-rood-

bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs. 

Nagels: bruin hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: cinnamon DD groen  

International term: cinnamon DD green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt en 

bruinbewaasde DD groene nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD groen met een bruine waas met in het midden een bruin-

rood-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon *blauw*  

International term: cinnamon *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt blauw met een bruine waas. 

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt en 

bruinbewaasde blauwe nek 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt blauw met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt blauwe met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt blauw met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt blauw met een bruine waas met in het midden een bruin-wit-

bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs. 

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon D *blauw*  

International term: cinnamon D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt D blauw met een bruine waas. 

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt en iets 

bruinbewaasde D blauwe nek 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 
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Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D blauw met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt D blauwe met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D blauw met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt D blauw met een bruine waas met in het midden een bruin-wit-

bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon DD *blauw*  

International term: cinnamon DD *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt DD blauw met een bruine waas. 

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt en iets 

bruinbewaasde DD blauwe nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD blauw met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD blauwe met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD blauw met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD blauw met een bruine waas met in het midden een bruin-

wit-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon aqua  

International term: cinnamon aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt aqua met een bruine waas. 

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de 

opgebleekt bruinbewaasde aqua nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt aqua met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt aqua met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt aqua met een bruine waas.  
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Staartpennen: overwegend opgebleekt aqua met een bruine waas met in het midden een bruin-roze 

oranje-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon D aqua  

International term: cinnamon D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt D aqua met een bruine waas. 

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de 

opgebleekt bruinbewaasde D aqua nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D aqua met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekte D aqua met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D aqua met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt D aqua met een bruine waas met in het midden een bruin-roze 

oranje bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon DD aqua  

International term: cinnamon DD aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt DD aqua met een bruine waas. 

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de 

opgebleekt bruinbewaasde DD aqua nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD aqua met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekte DD aqua met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD aqua met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD aqua met een bruine waas met in het midden een bruin-roze 

oranje-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs. 

Nagels: bruin hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: cinnamon turquoise  

International term: cinnamon turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt turquoise met een bruine waas. 

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

turquoise bruinbewaasde nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt turquoise met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt turquoise met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt turquoise met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt turquoise met een bruine waas met in het midden een bruin-wit-

bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs. 

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon D turquoise 

International term: cinnamon D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt D turquoise met een bruine waas. 

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt D 

turquoise bruinbewaasde nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekte D turquoise met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekte D turquoise met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekte D turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D turquoise met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt D turquoise met een bruine waas met in het midden een bruin-

wit-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon DD turquoise  
International term: cinnamon DD turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas. 

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt DD 

turquoise  bruinbewaasde nek. 
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Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD turquoise met een bruine waas met in het midden een bruin-

wit-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon violet D *blauw*  

International term: cinnamon violet D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt violet met een bruine waas. 

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt violette 

en iets bruinbewaasde nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekte violette met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt violet met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: violet.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt violet met een bruine waas met in het midden een bruin-wit-

bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs. 

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon violetfactorig D aqua  

International term: cinnamon violet factored D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt D aqua met een bruine waas en violette gloed. 

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de 

opgebleekt en bruinbewaasde D aqua nek met een violette gloed. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D aqua met een bruine waas en violette gloed.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt D aqua met een bruine waas buitenvlag met een violette gloed en 

grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D aqua met een bruine waas en met een violette gloed en duimveertjes 
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crèmekleurig.  

Stuit: violet.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D aqua met een bruine waas en met een violette gloed.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt D aqua met een bruine waas en violette gloed met in het midden 

een bruin-roze oranje-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon violet D turquoise  

International term: cinnamon violet D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt violet D turquoise. 

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

violette D turquoise nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet D turquoise.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt violette D turquoise buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt violet D turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: violet.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet D turquoise.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt violet D turquoise met in het midden een bruin-wit-bruine 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon groen  

International term: orange face cinnamon green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

bruinbewaasde groene nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt groen met een bruine waas met in het midden een bruin-oranje-

bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon D groen  

International term: orange face cinnamon D green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt D groen met een bruine waas. 

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

bruinbewaasde D groene nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt D groen met een bruine waas met in het midden een bruin- 

oranje-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon DD groen  

International term: orange face cinnamon DD green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

bruinbewaasde DD groene nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD groen met een bruine waas met in het midden een bruin-

oranje-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed cinnamon groen  

International term: pale headed cinnamon green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

bruinbewaasde groene nek.  
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Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene buitenvlag met een bruine waas en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt groen met een bruine waas met in het midden een bruin-roze-

bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed cinnamon D groen  

International term: pale headed cinnamon D green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt D groen met een bruine waas. 

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

bruinbewaasde D groene nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt D groen met een bruine waas met in het midden een bruin-roze-

bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed cinnamon DD groen  

International term: pale headed cinnamon DD green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

bruinbewaasde DD groene nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene met een bruine waas buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: loodgrijs.  
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Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD groen met een bruine waas met in het midden een bruin-

roze-bruine vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  
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Marbled: 

Keurtechnische opmerkingen marbled:  

• Deze mutatie veroorzaakt een visuele reductie van het eumelanine in de kern van 

vleugeldekveren en slagpennen waardoor een zoomtekening in deze veren ontstaat.  

• In de rest van de lichaamsbevedering is er een reductie van ongeveer 40% van het eumelanine en 

dit gelijkmatig verdeeld over het lichaam.  

• De voorkeur gaat naar: 

- vogels met een regelmatige, symmetrische vleugeltekening;  

- vogels met op de schedel, nek, mantel en borst een egale grondkleur die voorzien is van hele 

fijne zoompjes.  

• Marbled vererft autosomaal recessief. 

 

Kleurbenaming: marbled groen  

International term: marbled green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de 

kleurdiepte van de standaard groene Agapornis roseicollis). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het 

effect van de omzoming enigszins zichtbaar.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleekgroene tot 

bleek bruingeelachtig groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte 

bedraagt ongeveer de helft van de standaard groene Agapornis roseicollis).  

Mantel en vleugeldekveren: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen echter een nuance donkerder 

dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor op het dek een 

symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.  

Grote vleugelpennen: grijs met bleekgroene tot bruingeelachtig groene buitenvlag waarvan een deel 

een lichtcrème omzoming heeft en een grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen.  

Staartpennen: overwegend bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen met in het midden een grijs-

rode-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: marbled D groen  

International term: marbled D green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van 

de standaard D groene Agapornis roseicollis). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de 

omzoming enigszins zichtbaar.  

Wangen: rood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek D groene tot 

bleek bruingeelachtig D groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: rood.  
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Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard D groene Agapornis roseicollis).  

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

regelmatige grijze omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk 

zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.  

Grote vleugelpennen: donkergrijs met bleekgeel D groene tot bleek bruingeelachtig D groene 

buitenvlag waarvan een deel een lichtcrème omzoming heeft en binnenvlag grijs.  

Vleugelbocht: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleek D blauw. 

Onderstaartdekveren: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen.  

Staartpennen: overwegend bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen met in het midden een 

grijs-rode-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

  

Kleurbenaming: marbled DD groen  

International term: marbled DD green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleek egaal DD groen tot bruingeelachtig DD groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft 

van de standaard DD groene Agapornis roseicollis). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect 

van de omzoming enigszins zichtbaar.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek DD 

groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek egaal DD groen tot bruingeelachtig DD groen (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard DD groene Agapornis roseicollis). 

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

regelmatige grijze omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk 

zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.  

Grote vleugelpennen: bleek egaal DD groen tot bruingeelachtig DD groene buitenvlag waarvan een 

deel een lichte omzoming heeft en binnenvlag grijs.  

Vleugelbocht: bleek DD groen tot bruingeelachtig DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleek loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: bleek egaal DD groen tot bruingeelachtig DD groen.  

Staartpennen: overwegend bleek DD groen tot bleek bruingeelachtig DD groen met in het midden een 

grijs-rode-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

  

Kleurbenaming: marbled *blauw*  

International term: marbled *blue* 

  

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleekblauw. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins 

zichtbaar.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleekblauwe nek.  



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 59 

Kin voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekblauw.  

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

regelmatige bleekblauwe omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk 

zichtbaar is. Het hart van elke veer is wit.  

Grote vleugelpennen: bleekblauwe buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleekblauw en duimveertjes wit.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: bleekblauw.  

Staartpennen: overwegend bleekblauw met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: marbled D *blauw*  

International term: marbled D *blue* 

  

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleek D blauw. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins 

zichtbaar.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek D blauwe nek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D blauw.  

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

regelmatige bleek D blauwe omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon 

duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is wit.  

Grote vleugelpennen: bleek D blauwe buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en 

grijze binnenvlag. 

Vleugelbocht: bleek D blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: bleek D blauw.  

Onderstaartdekveren: bleek D blauw. 

Staartpennen: overwegend bleek D blauw met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening 

en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: marbled DD *blauw*  

International term: marbled DD *blue* 

  

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleek DD blauw. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins 

zichtbaar.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek DD blauw nek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  
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Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek DD blauw. 

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

regelmatige bleek DD blauwe omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon 

duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is wit.  

Grote vleugelpennen: bleek DD blauwe buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en 

grijze binnenvlag. 

Vleugelbocht: bleek DD blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: bleek loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: bleek DD blauw.  

Staartpennen: overwegend bleek DD blauw met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: marbled aqua  

International term: marbled aqua 

  

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleekaqua tot bleek bruingeelachtig aqua (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de 

standaard aqua Agapornis roseicollis). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de 

omzoming enigszins zichtbaar.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de 

bleekaqua nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekaqua tot bleek bruingeelachtig aqua (de kleurdiepte 

bedraagt ongeveer de helft van de standaard aqua Agapornis roseicollis).  

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

regelmatige bleekaqua tot bleek bruingeelachtig aqua omzoming waardoor op het dek een symmetrisch 

tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.  

Grote vleugelpennen: bleek aqua tot bleek bruingeelachtig aqua buitenvlag waarvan een deel een lichte 

omzoming heeft en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleekaqua tot bleek bruingeelachtig aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: bleekaqua tot bleek bruingeelachtig aqua.  

Staartpennen: overwegend bleekaqua met in het midden een lichtgrijs-roze oranje-lichtgrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: marbled D aqua  

International term: marbled D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de 

standaard D aqua Agapornis roseicollis). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de 

omzoming enigszins zichtbaar.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek D 

aqua nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 61 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard D aqua Agapornis roseicollis).  

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

regelmatige bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua omzoming waardoor op het dek een 

symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.  

Grote vleugelpennen: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua buitenvlag waarvan een deel een 

lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: bleek D blauw.  

Onderstaartdekveren: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua.  

Staartpennen: overwegend bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua met in het midden een 

lichtgrijs-roze oranje-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek D blauw 

dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: marbled DD aqua  

International term: marbled DD aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft 

van de standaard DD aqua Agapornis roseicollis). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van 

de omzoming enigszins zichtbaar.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek 

DD aqua nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard DD aqua Agapornis roseicollis).  

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

regelmatige bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua omzoming waardoor op het dek een 

symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.   

Grote vleugelpennen: bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua buitenvlag waarvan een deel 

een lichte omzoming heeft en een grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: bleek loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua.  

Staartpennen: overwegend bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua met in het midden een 

lichtgrijs-roze oranje-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs 

dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: marbled turquoise  

International term: marbled turquoise 

  

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft 
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van de standaard turquoise Agapornis roseicollis). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van 

de omzoming enigszins zichtbaar.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleekturquoise 

tot bleek bruingeelachtig turquoise nek.  

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard turquoise Agapornis roseicollis).  

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

regelmatige bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise omzoming waardoor op het dek een 

symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.  

Grote vleugelpennen: bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise buitenvlag waarvan een deel 

een lichte omzoming heeft en een grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise.  

Staartpennen: overwegend bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise met in het midden een 

lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: marbled D turquoise  

International term: marbled D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de 

helft van de standaard D turquoise Agapornis roseicollis). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het 

effect van de omzoming enigszins zichtbaar.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek D 

turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise nek.  

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise 

(de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard D turquoise Agapornis roseicollis).  

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

regelmatige bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise omzoming waardoor op het dek een 

symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.  

Grote vleugelpennen: bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise buitenvlag waarvan een 

deel een lichte omzoming heeft en een grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: bleek D blauw.  

Onderstaartdekveren: bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise.  

Staartpennen: overwegend bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise met in het midden 

een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  
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Kleurbenaming: marbled DD turquoise  

International term: marbled DD turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise (de kleurdiepte bedraagt ongeveer 

de helft van de standaard DD turquoise Agapornis roseicollis). Aan de randjes van vrijwel elke veer is 

het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek DD 

turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise nek.  

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise 

(de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard DD turquoise Agapornis roseicollis). 

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

regelmatige bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise omzoming waardoor op het dek 

een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.  

Grote vleugelpennen: bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise buitenvlag waarvan 

een deel een lichte omzoming heeft en een grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: bleek loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise.  

Staartpennen: overwegend bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise met in het 

midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs 

dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: marbled violet D *blauw*  

International term: marbled violet D *blue* 

  

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleekviolet. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de omzoming enigszins 

zichtbaar.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleekviolette nek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekviolet. 

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

regelmatige bleekviolet omzoming waardoor op het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk 

zichtbaar is. Het hart van elke veer is wit.  

Grote vleugelpennen: bleekviolette buitenvlag waarvan een deel een lichte omzoming heeft en een 

grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleekviolet en duimveertjes wit.  

Stuit: bleekviolet.  

Onderstaartdekveren: bleekviolet.  

Staartpennen: overwegend bleekviolet met in het midden een lichtgrijs-witte-lichtgrijze vlektekening 

en met aan de uiteinden een smal bleekviolet dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 64 

 

Kleurbenaming: marbled violetfactorig D aqua  

International term: marbled violet factored D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de 

standaard D aqua Agapornis roseicollis). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de 

omzoming enigszins zichtbaar. Deze hebben een violette gloed. 

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek D 

aqua nek. Deze heeft een violette gloed. 

Kin voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard D aqua Agapornis roseicollis). Deze heeft een 

violette gloed. 

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

regelmatige bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua omzoming waardoor op het dek een 

symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt. Deze veren 

hebben een violette gloed. 

Grote vleugelpennen: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua buitenvlag met een violette gloed 

waarvan een deel een lichte omzoming heeft en een grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: bleekviolet.  

Onderstaartdekveren: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua met een violette gloed.  

Staartpennen: overwegend bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua met in het midden een grijs-

roze oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekviolet dwarsbandje. Deze hebben 

een violette gloed.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: marbled violet D turquoise  

International term: marbled violet D turquoise 

  

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise (de kleurdiepte bedraagt 

ongeveer de helft van de standaard violet D turquoise Agapornis roseicollis). Aan de randjes van vrijwel 

elke veer is het effect van de omzoming enigszins zichtbaar.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleekviolet D 

turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise nek.  

Kin voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D 

turquoise (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard violet D turquoise Agapornis 

roseicollis).  

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

regelmatige bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise omzoming waardoor op 

het dek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.  

Grote vleugelpennen: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise buitenvlag 

waarvan een deel een lichte omzoming heeft en een grijze binnenvlag.  
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Vleugelbocht: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: bleekviolet.  

Onderstaartdekveren: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise. 

Staartpennen: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise met in het midden 

een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekviolet dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs 

 

Kleurbenaming: oranjemasker marbled groen  

International term: orange face marbled green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de 

standaard groene Agapornis roseicollis). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de 

omzoming enigszins zichtbaar.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleekgroene 

tot bleek bruingeelachtig groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte 

bedraagt ongeveer de helft van de standaard groene Agapornis roseicollis).  

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

regelmatige bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen omzoming waardoor op het dek een 

symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.  

Grote vleugelpennen: bleekgroene tot bleek bruingeelachtig groene buitenvlag waarvan een deel een 

lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen.  

Staartpennen: overwegend bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen met in het midden een grijs-

oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker marbled D groen  

International term: orange face marbled D green 

 
 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van 

de standaard groene Agapornis roseicollis). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de 

omzoming enigszins zichtbaar.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek D 

groene tot bleek bruingeelachtig D groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen.  

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

regelmatige bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groene omzoming waardoor op het dek een 

symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt. 
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Grote vleugelpennen: bleek D groene tot bleek bruingeelachtig D groene buitenvlag waarvan een deel 

een lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleek D blauw. 

Onderstaartdekveren: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen.  

Staartpennen: overwegend bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen met in het midden een 

grijs-oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker marbled DD groen  

International term: orange face marbled DD green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleek DD groen tot bleek bruingeelachtig DD groen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het 

effect van de omzoming enigszins zichtbaar.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek DD 

groene tot bleek bruingeelachtig DD groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek DD groen tot bleek bruingeelachtig DD groen.  

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

regelmatige bleek DD groene tot bleek bruingeelachtig DD groene omzoming waardoor op het dek een 

symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.  

Grote vleugelpennen: bleek DD groene tot bleek bruingeelachtig DD groene buitenvlag waarvan een 

deel een lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek DD groen tot bleek bruingeelachtig DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleek loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: bleek DD groen tot bleek bruingeelachtig DD groen.  

Staartpennen: overwegend bleek DD groen tot bleek bruingeelachtig DD groen met in het midden een 

grijs-oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje.   

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

  

Kleurbenaming: pale headed marbled groen  

International term: pale headed marbled green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de 

standaard groene Agapornis roseicollis). Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect van de 

omzoming enigszins zichtbaar.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleekgroene tot 

bleek bruingeelachtig groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte 

bedraagt ongeveer de helft van de standaard groene Agapornis roseicollis).  

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

regelmatige bleekgroene tot bleek bruingeelachtig groene omzoming waardoor op het dek een 
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symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.  

Grote vleugelpennen: bleekgroene tot bleek bruingeelachtig groene buitenvlag waarvan een deel een 

lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen.  

Staartpennen: overwegend bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen met in het midden een grijs-

roze-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

 

Kleurbenaming: pale headed marbled D groen  

International term: pale headed marbled D green 

 
 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het 

effect van de omzoming enigszins zichtbaar.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek D groene tot 

bleek bruingeelachtig D groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen.  

Mantel en vleugeldekveren: Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een 

regelmatige bleek D groene tot bleek bruingeelachtig D groene omzoming waardoor op het dek een 

symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.  

Grote vleugelpennen: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen buitenvlag waarvan een deel 

een lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleek D blauw. 

Onderstaartdekveren: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen.  

Staartpennen: overwegend bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen met in het midden een 

grijs-roze-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  

  

Kleurbenaming: pale headed marbled DD groen  

International term: pale headed marbled DD green 

  

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bleek DD groen tot bruingeelachtig DD groen. Aan de randjes van vrijwel elke veer is het effect 

van de omzoming enigszins zichtbaar.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bleek DD groene tot 

bleek bruingeelachtig DD groene nek.  

Kin voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek DD groen tot bruingeelachtig DD groen. 

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

regelmatige bleek DD groene tot bruingeelachtig DD groene omzoming waardoor op het dek een 

symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.  
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Grote vleugelpennen: bleek DD groene tot bruingeelachtig DD groene buitenvlag waarvan een deel 

een lichte omzoming heeft en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek DD groen tot bruingeelachtig DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleek loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: bleek DD groen tot bruingeelachtig DD groen.  

Staartpennen: overwegend bleek DD groen tot bleek bruingeelachtig DD groen met in het midden een 

grijs-roze-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal bleek loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: donkergrijs.  
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Dilute: 

Keurtechnische opmerkingen dilute:  

• Deze mutatie veroorzaakt een visuele reductie van het eumelanine in de bevedering van 

ongeveer 80 % en dit gelijkmatig verdeeld over het lichaam. Het resultaat is een geel overgoten 

met een lichtgroene waas vogel met grijze slagpennen.  

• Ogen, poten en nagels zijn amper aangetast. 

• Dilute vererft autosomaal recessief. 

 

Kleurbenaming: dilute groen  

International term: dilute green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met groen overgoten.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met groen 

overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

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

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: lichtblauw.  

Onderstaartdekveren: geel met groen overgoten.  

Staartpennen: overwegend geel met groen overgoten met in het midden een grijs-rood-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  

 

Kleurbenaming: dilute D groen  

International term: dilute D green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met D groen overgoten.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met D 

groen overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met D groen overgoten.  

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met D groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met D groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: geel met D groen overgoten.  

Staartpennen: overwegend geel met D groen overgoten met in het midden een grijs-rood-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  
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Kleurbenaming: dilute DD groen  

International term: dilute DD green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met DD groen overgoten.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met DD 

groen overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groen overgoten.  

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met DD groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met DD groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: licht loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: geel met DD groen overgoten.  

Staartpennen: overwegend geel met DD groen overgoten met in het midden een grijs-rood-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  

 

Kleurbenaming: dilute *blauw* 

International term: dilute *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: wit met blauw overgoten.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de witte met blauw 

overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

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

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met witte met blauw overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit met blauw overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: lichtblauw.  

Onderstaartdekveren: wit met blauw overgoten.  

Staartpennen: overwegend wit met blauw overgoten met in het midden een grijs-wit-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  

 

Kleurbenaming: dilute D *blauw* 

International term: dilute D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: wit met D blauw overgoten.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de witte met D blauw 

overgoten nek.  
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Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met wit met D blauw overgoten.  

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met witte met D blauw overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit met D blauw overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: wit met D blauw overgoten.  

Staartpennen: overwegend wit met D blauw overgoten met in het midden een grijs-wit-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  

 

Kleurbenaming: dilute DD *blauw* 

International term: dilute DD *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: wit met DD blauw overgoten.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de witte met DD blauw 

overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met wit met DD blauw overgoten.  

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met witte met DD blauw overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnen-

vlag.  

Vleugelbochten: wit met DD blauw overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: licht loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: wit met DD blauw overgoten.  

Staartpennen: overwegend wit met DD blauw overgoten met in het midden een grijs-wit-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  

 

Kleurbenaming: dilute aqua  

International term: dilute aqua 

 

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: zachtgeel met aqua overgoten.  

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele 

met aqua overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel met aqua overgoten.  

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met zachtgele met aqua overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel met aqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: lichtblauw.  
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Onderstaartdekveren: zachtgeel met aqua overgoten.  

Staartpennen: overwegend zachtgeel met aqua overgoten met in het midden een grijs-roze oranje-

grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten. 

 

Kleurbenaming: dilute D aqua  

International term: dilute D aqua 

 

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: zachtgeel met D aqua overgoten.  

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele 

met D aqua overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel met D aqua overgoten.  

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met zachtgele met D aqua overgoten buitenvlag en lichtgrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel met D aqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: zachtgeel met D aqua overgoten.  

Staartpennen: overwegend zachtgeel met D aqua overgoten met in het midden een grijs-roze oranje-

grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  

 

Kleurbenaming: dilute DD aqua  

International term: dilute DD aqua 

 

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: zachtgeel met DD aqua overgoten.  

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele 

met DD aqua overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel met DD aqua overgoten.  

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met zachtgele met DD aqua overgoten buitenvlag en lichtgrijze 

binnenvlag. 

Vleugelbochten: zachtgeel met DD aqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: licht loodgrijs. 

Onderstaartdekveren: zachtgeel met DD aqua overgoten.  

Staartpennen: overwegend zachtgeel met DD aqua overgoten met in het midden een grijs-roze oranje-

grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  
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Kleurbenaming: dilute turquoise 

International term: dilute turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: lichtgeel met turquoise overgoten.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtgele met 

turquoise overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met turquoise overgoten.  

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met lichtgele met turquoise overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnen-

vlag.  

Vleugelbochten: lichtgeel met turquoise overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: lichtblauw.  

Onderstaartdekveren: lichtgeel met turquoise overgoten.  

Staartpennen: overwegend lichtgeel met turquoise overgoten met in het midden een grijs-wit-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  

 

Kleurbenaming: dilute D turquoise  

International term: dilute D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: lichtgeel met D turquoise overgoten.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtgele met D 

turquoise overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met D turquoise overgoten.  

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met lichtgele met D turquoise overgoten buitenvlag en lichtgrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: lichtgeel met D turquoise overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: lichtgeel met D turquoise overgoten.  

Staartpennen: overwegend lichtgeel met D turquoise overgoten met in het midden een grijs-wit-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  

 

Kleurbenaming: dilute DD turquoise  

International term: dilute DD turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: lichtgeel met DD turquoise overgoten.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtgele met 
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DD turquoise overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met DD turquoise overgoten.  

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met lichtgele met DD turquoise overgoten buitenvlag en lichtgrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: lichtgeel met DD turquoise overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: licht loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: lichtgeel met DD turquoise overgoten.  

Staartpennen: overwegend lichtgeel met DD turquoise overgoten met in het midden een grijs-wit-

grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  

 

Kleurbenaming: dilute violet D *blauw* 

International term: dilute violet D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: wit met violet overgoten.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de witte met violet 

overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

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

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met witte met violet overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit met violet overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: lichtviolet.  

Onderstaartdekveren: wit met violet overgoten.  

Staartpennen: overwegend wit met violet overgoten met in het midden een grijs-wit-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtviolet dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  

 

Kleurbenaming: dilute violetfactorig D aqua  

International term: dilute violetfactored D aqua 

 

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: zachtgeel overgoten met D aqua met een violette gloed.  

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele 

met D aqua overgoten nek. Deze heeft een violette gloed. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel overgoten met D aqua met een violette gloed.  

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met zachtgele overgoten met D aqua buitenvlag en lichtgrijze binnen-

vlag. Deze hebben een violette gloed. 
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Vleugelbochten: zachtgeel overgoten met D aqua met een violette gloed en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: lichtviolet.  

Onderstaartdekveren: zachtgeel overgoten met D aqua met een violette gloed.  

Staartpennen: overwegend zachtgeel overgoten met D aqua met een violette gloed en met in het 

midden een grijs-roze oranje-grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtviolet 

dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  

 

Kleurbenaming: dilute violet D turquoise  

International term: dilute violet D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtgele met 

violet D turquoise overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.  

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met witte met violet D turquoise overgoten buitenvlag en lichtgrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: lichtgeel met violet D turquoise overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: lichtviolet.  

Onderstaartdekveren: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.  

Staartpennen: overwegend lichtgeel met violet D turquoise overgoten met in het midden een grijs-wit-

grijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtviolet dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker dilute groen  

International term: orange face dilute green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met groen overgoten.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met 

groen overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

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

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: lichtblauw.  

Onderstaartdekveren: geel met groen overgoten.  

Staartpennen: overwegend geel met groen overgoten met in het midden een grijs-oranje-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  
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Kleurbenaming: oranjemasker dilute D groen  

International term: orange face dilute D green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met D groen overgoten.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met D 

groen overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met D groen overgoten.  

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met D groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met D groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: geel met D groen overgoten.  

Staartpennen: overwegend geel met D groen overgoten met in het midden een grijs-oranje-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker dilute DD groen  

International term: orange face dilute DD green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met DD groen overgoten.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met DD 

groen overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groen overgoten.  

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met DD groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met DD groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: licht loodgrijs. 

Onderstaartdekveren: geel met DD groen overgoten.  

Staartpennen: overwegend geel met DD groen overgoten met in het midden een grijs-oranje-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  

 

Kleurbenaming: pale headed dilute groen  

International term: pale headed dilute green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met groen overgoten.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met groen 

overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  
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Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

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

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: lichtblauw.  

Onderstaartdekveren: geel met groen overgoten.  

Staartpennen: overwegend geel met groen overgoten met in het midden een grijs-roze-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  

 

Kleurbenaming: pale headed dilute D groen  

International term: pale headed dilute D green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met D groen overgoten.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de geel met D groen 

overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met D groen overgoten.  

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met D groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met D groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: geel met D groen overgoten.  

Staartpennen: overwegend geel met D groen overgoten met in het midden een grijs-roze-grijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  

 

Kleurbenaming: pale headed dilute DD groen  

International term: pale headed dilute DD green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met DD groen overgoten.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met DD groen 

overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groen overgoten.  

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

Grote vleugelpennen: lichtgrijs met gele met DD groen overgoten buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met DD groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: licht loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: geel met DD groen overgoten.  

Staartpennen: overwegend geel met DD groen overgoten met in het midden een grijs-roze-grijze 
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vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs, doch een nuance donkerder dan de poten.  
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Pale fallow: 

 

Keurtechnische opmerkingen pale fallow: 

• Typisch voor deze vogels is het overgoten groene verenkleed, de helderrode ogen, de bleekroze 

poten en de hoornkleurige nagels. Het onderlichaam heeft ter hoogte van de broek een duidelijke 

groene waas.  

• Pale fallow vererft autosomaal recessief. 

 

Kleurbenaming: pale fallow groen  

International term: pale fallow green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met lichtgroen overgoten.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met 

lichtgroen overgoten nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met gele waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtgroen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het 

lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met lichtgroen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel met lichtgroen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: lichtblauw.  

Onderstaartdekveren: groen met gele waas.  

Staartpennen: overwegend groen met gele waas met in het midden een lichtgrijs-rood-lichtgrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale fallow D groen  

International term: pale fallow D green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met licht D groen overgoten.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met licht 

D groen overgoten nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met gele waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met licht D groen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het 

lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met licht D groen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel met licht D groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: D groen met gele waas.  

Staartpennen: overwegend D groen met gele waas met in het midden een lichtgrijs-rood-lichtgrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  
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Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale fallow DD groen  

International term: pale fallow DD green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met licht DD groen overgoten.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele met licht 

DD groen overgoten nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met gele waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met licht DD groen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het 

lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met licht DD groen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel met licht DD groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: licht loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: DD groen met gele waas.  

Staartpennen: overwegend DD groen met gele waas met in het midden een lichtgrijs-rood-lichtgrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale fallow *blauw*  

International term: pale fallow *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: wit. 

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de witte nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtblauw.  

Mantel en vleugeldekveren: wit. 

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: lichtblauw.  

Onderstaartdekveren: lichtblauw.  

Staartpennen: overwegend lichtblauw met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale fallow D *blauw*  

International term: pale fallow D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: wit.  
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Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de witte nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht D blauw.  

Mantel en vleugeldekveren: wit. 

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: licht D blauw.  

Staartpennen: overwegend licht D blauw met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening 

en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale fallow DD *blauw*  

International term: pale fallow DD *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: wit.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de witte nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht DD blauw.  

Mantel en vleugeldekveren: wit.  

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit. 

Stuit: licht loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: licht DD blauw.  

Staartpennen: overwegend licht DD blauw met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale fallow aqua  

International term: pale fallow aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met lichtaqua overgoten.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de 

opgebleekt gele met lichtaqua overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: aqua met gele waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtaqua overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het 

lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met lichtaqua overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel met lichtaqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: lichtblauw.  
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Onderstaartdekveren: aqua met gele waas.  

Staartpennen: overwegend aqua met gele waas met in het midden een lichtgrijs-roze oranje-lichtgrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale fallow D aqua  

International term: pale fallow D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met licht D aqua overgoten.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de 

opgebleekt gele met licht D aqua overgoten nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua met gele waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met licht D aqua overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het 

lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met licht D aqua overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel met licht D aqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: D aqua met gele waas.  

Staartpennen: overwegend D aqua met gele waas met in het midden een lichtgrijs-roze oranje-

lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale fallow DD aqua  

International term: pale fallow DD aqua 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met licht DD aqua overgoten.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de 

opgebleekt gele met licht DD aqua overgoten nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD aqua met gele waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met licht DD aqua overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het 

lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met licht DD aqua overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel met DD aqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: licht loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: DD aqua met gele waas.  

Staartpennen: overwegend DD aqua met gele waas met in het midden een lichtgrijs-roze oranje-

lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: pale fallow turquoise  

International term: pale fallow turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: nagenoeg wit met lichtturquoise overgoten.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

nagenoeg witte met lichtturquoise overgoten nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtturquoise met witte waas.  

Mantel en vleugeldekveren: wit met lichtgeel overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit met lichtgeel overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: lichtblauw.  

Onderstaartdekveren: lichtturquoise met witte waas.  

Staartpennen: overwegend lichtturquoise met witte waas met in het midden een lichtgrijs-wit-

lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale fallow D turquoise 

International term: pale fallow D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: nagenoeg wit met licht D turquoise overgoten.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

nagenoeg witte met licht D turquoise overgoten nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht D turquoise met witte waas.  

Mantel en vleugeldekveren: wit met lichtgeel overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit met lichtgeel overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: licht D turquoise met witte waas.  

Staartpennen: overwegend licht D turquoise met witte waas met in het midden een lichtgrijs-wit-

lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: pale fallow DD turquoise  

International term: pale fallow DD turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: nagenoeg wit met licht DD turquoise overgoten.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

nagenoeg witte met licht DD turquoise overgoten nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht DD turquoise met witte waas.  

Mantel en vleugeldekveren: wit met lichtgeel overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit met licht DD turquoise overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: licht loodgrijs. 

Onderstaartdekveren: licht DD turquoise met witte waas.  

Staartpennen: overwegend licht DD turquoise met witte waas met in het midden een lichtgrijs-wit-

lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale fallow violet D *blauw*  

International term: pale fallow violet D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: wit.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de witte nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtviolet.  

Mantel en vleugeldekveren: wit.  

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: lichtviolet.  

Onderstaartdekveren: lichtviolet.  

Staartpennen: overwegend lichtviolet met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal lichtviolet dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale fallow violetfactorig D aqua  

International term: pale fallow violet factored D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met licht D aqua overgoten met een violette gloed.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de 

opgebleekt gele met licht D aqua overgoten nek. Deze heeft een violette gloed. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: helderrood.  
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Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua met gele waas en violette gloed.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met licht D aqua overgoten met een violette gloed. Duidelijk lichter 

dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met licht D aqua overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel met D aqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: lichtviolet.  

Onderstaartdekveren: D aqua met gele waas en violette gloed.  

Staartpennen: overwegend geel met licht D aqua overgoten en violette gloed en in het midden een 

lichtgrijs-roze oranje-lichtgrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtviolet dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale fallow violet D turquoise 

International term: pale fallow violet D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: nagenoeg wit met licht D turquoise overgoten met een violette gloed.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

nagenoeg witte met licht D turquoise overgoten nek. Deze heeft een violette gloed. 

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet met licht D turquoise waas.  

Mantel en vleugeldekveren: wit met lichtgeel overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit met lichtgeel overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: violet.  

Onderstaartdekveren: violet met licht D turquoise waas.  

Staartpennen: overwegend violet met licht D turquoise met in het midden een lichtgrijs-wit-lichtgrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow groen  

International term: orange face pale fallow green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met lichtgroen overgoten.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

gele met lichtgroen overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met gele waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtgroen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het 

lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met lichtgroen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met lichtgroen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: lichtblauw.  

Onderstaartdekveren: groen met gele waas.  



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 86 

Staartpennen: overwegend groen met gele waas met in het midden een lichtgrijs-oranje-lichtgrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow D groen  

International term: orange face pale fallow D green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met licht D groen overgoten.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

gele met licht D groen overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met gele waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met licht D groen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het 

lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met licht D groen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel met licht D groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: D groen met gele waas.  

Staartpennen: overwegend D groen met gele waas met in het midden een lichtgrijs-oranje-lichtgrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker pale fallow DD groen  

International term: orange face pale fallow DD green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met licht DD groen overgoten.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

gele met licht DD groen overgoten nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met gele waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met licht DD groen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het 

lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met licht DD groen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel met licht DD groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: licht loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: DD groen met gele waas.  

Staartpennen: overwegend DD groen met gele waas met in het midden een lichtgrijs-oranje-lichtgrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: pale headed pale fallow groen  

International term: pale headed pale fallow green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met lichtgroen overgoten.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt gele met 

lichtgroen overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met gele waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtgroen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het 

lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met lichtgroen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met lichtgroen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: lichtblauw.  

Onderstaartdekveren: groen met gele waas.  

Staartpennen: overwegend groen met gele waas met in het midden een lichtgrijs-roze-lichtgrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed pale fallow D groen  

International term: pale headed pale fallow D green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met licht D groen overgoten.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt gele met 

licht D groen overgoten nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met gele waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met licht D groen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het 

lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met licht D groen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel met licht D groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: D groen met gele waas.  

Staartpennen: overwegend D groen met gele waas met in het midden een lichtgrijze-roze-lichtgrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed pale fallow DD groen  

International term: pale headed pale fallow DD green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met licht DD groen overgoten.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt gele met 
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licht DD groen overgoten nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: helderrood.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met gele waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met licht DD groen overgoten. Duidelijk lichter dan de rest van het 

lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met licht DD groen overgoten buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel met licht DD groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: licht loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: DD groen met gele waas.  

Staartpennen: overwegend DD groen met gele waas met in het midden een lichtgrijs-roze-lichtgrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig.  
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Bronze fallow: 

Keurtechnische opmerkingen bij bronze fallow: 

• De ogen bij bronze fallow zijn bordeauxrood gekleurd. 

• De vogels hebben op het lichaam een heel beperkte reductie van het aanwezige eumelanine 

waardoor ze bijna niet opbleken. De vogels vertonen wel een bruine waas over de veren.  

• Bronze fallow vererft autosomaal recessief. 
 

Kleurbenaming: bronze fallow groen  

International term: bronze fallow green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

groene met een bruine waas nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: lichtblauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt groen met in het midden een bruingrijs-rood-bruingrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: bronze fallow D groen  

International term: bronze fallow D green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt D groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt D 

groene met een bruine waas nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het 

lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt D groen met in het midden een bruingrijs-rood-bruingrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: bronze fallow DD groen  

International term: bronze fallow DD green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt DD groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt DD 

groene met een bruine waas nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: licht loodgrijs 

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het 

lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD groen met een bruine waas met in het midden een 

bruingrijs-rood-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: bronze fallow *blauw*  

International term: bronze fallow *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt blauw met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt blauwe 

met een bruine waas nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt blauw met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt blauwe met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: lichtblauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt blauw met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt blauw met in het midden een bruingrijs-wit-bruingrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: bronze fallow D *blauw*  

International term: bronze fallow D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt D blauw met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt D blauwe 

met een bruine waas nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D blauw met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt D blauwe met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D blauw met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het 

lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt D blauw met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-

wit-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: bronze fallow DD *blauw*  

International term: bronze fallow DD *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt DD blauw met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt DD 

blauwe met een bruine waas nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD blauw met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD blauwe met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: licht loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD blauw met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het 

lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD blauw met een bruine waas met in het midden een 

bruingrijs-wit-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: bronze fallow aqua  

International term: bronze fallow aqua 

 

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt aqua met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  
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Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

aqua met een bruine waas nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt aqua met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt aqua met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: lichtblauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt aqua met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt aqua met in het midden een bruingrijs-roze oranje-bruingrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: bronze fallow D aqua 

International term: bronze fallow D aqua 

 

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt D aqua met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt D 

aqua met een bruine waas nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D aqua met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt D aqua met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D aqua met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt D aqua met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-

roze oranje-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: bronze fallow DD aqua  

International term: bronze fallow DD aqua 

 

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt DD aqua met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

DD aqua met een bruine waas nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD aqua met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD aqua met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmekleurig.  
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Stuit: licht loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD aqua met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het 

lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD aqua met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-

roze oranje-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal opgebleekt licht loodgrijs 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: bronze fallow turquoise  

International term: bronze fallow turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt turquoise met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

turquoise met een bruine waas nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt turquoise met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt turquoise met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: lichtblauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt turquoise met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het 

lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt turquoise met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-

wit-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: bronze fallow D turquoise  

International term: bronze fallow D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt D turquoise met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt D 

turquoise met een bruine waas nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D turquoise met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt D turquoise met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D turquoise met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het 

lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt D turquoise met een bruine waaas met in het midden een 

bruingrijs-wit-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  
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Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: bronze fallow DD turquoise  

International term: bronze fallow DD turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt DD 

turquoise met een bruine waas nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: licht loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het 

lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD turquoise met een bruine waas met in het midden een 

bruingrijs-wit-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal opgebleekt licht loodgrijs 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: bronze fallow violet D *blauw*  

International term: bronze fallow violet D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt violet met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt violette 

met een bruine waas nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt violette met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt violet met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: violet.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt violet met in het midden een bruingrijs-wit-bruingrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: bronze fallow violetfactorig D aqua 

International term: bronze fallow violet factored D aqua 

 

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt D aqua met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam. Deze veren 

hebben een violette gloed. 

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt D 

aqua met een bruine waas nek. Deze heeft een violette gloed. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D aqua met een bruine waas. Deze veren 

hebben een violette gloed. 

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt D aqua met een bruine waas buitenvlag met een violette gloed en 

bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D aqua met een violette gloed en bruine waas en duimveertjes 

crèmekleurig.  

Stuit: lichtviolet.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D aqua met een violette gloed en bruine waas, iets bleker dan de rest 

van het lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt D aqua met een violette gloed en bruine waas en in het midden 

een bruingrijs-roze oranje-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtviolet 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

 

Kleurbenaming: bronze fallow violet D turquoise  

International term: bronze fallow violet D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

violette D turquoise met een bruine waas nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt violette D turquoise met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: violet.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas, iets bleker dan de rest van 

het lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas met in het midden een 

bruingrijs-wit-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow groen  

International term: orange face bronze fallow green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

groene met een bruine waas nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: lichtblauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt groen met in het midden een bruingrijs-oranje-bruingrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow D groen  

International term: orange face bronze fallow D green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt D groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt D 

groene met een bruine waas nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: licht D blauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het 

lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt D groen met in het midden een bruingrijs-oranje-bruingrijze 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker bronze fallow DD groen  

International term: orange face bronze fallow DD green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt DD groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt 

DD groene met een bruine waas nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  
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Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene en met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: licht loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het 

lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD groen met een bruine waas met in het midden een 

bruingrijs-oranje-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed bronze fallow groen  

International term: pale headed bronze fallow green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt groene 

met een bruine waas nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt groen met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: lichtblauw.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt groen met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-

roze-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed bronze fallow D groen  

International term: pale headed bronze fallow D green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt D groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt D 

groene met een bruine waas nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groen met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: licht D blauw.  
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Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het 

lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt D groen met een bruine waas met in het midden een bruingrijs-

roze-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed bronze fallow DD groen  

International term: pale headed bronze fallow DD green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: opgebleekt DD groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het lichaam.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de opgebleekt DD 

groene met een bruine waas nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

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

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groen met een bruine waas buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: licht loodgrijs 

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas, iets bleker dan de rest van het 

lichaam.  

Staartpennen: overwegend opgebleekt DD groen met een bruine waas met in het midden een 

bruingrijs-roze-bruingrijze vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Recessive pied: 

Keurtechnische opmerkingen bij recessief bont:  

 

• De vogels zijn overwegend geel in de groenreeks en wit in de blauwreeks.  

• Het masker bij recessief bont Agapornis roseicollis is duidelijk kleiner dan het masker van de 

wildvorm. De aflijning is ook minder strak. Toch als ideaalbeeld streven we naar een masker qua 

grootte en qua kleur zoals bij de wildvorm. 

• Op het vleugeldek zijn veelal enkele kleine vlekjes in de kleur van de vogel te vinden.  

• Recessief bont vererft autosomaal recessief. 
 

 

Kleurbenaming: recessief bont groen  

International term: recessive pied green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele groene veertjes.  

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met groene 

buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met een blauwe en of groene waas.  

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-rood-witte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal geel met een blauwe en of groene waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: recessief bont D groen  

International term: recessive pied D green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele D groene veertjes.  

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een D 

groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met een D blauwe en of D groene waas.  

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-rood-witte vlektekening en met aan de 
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uiteinden een smal geel met een D blauwe en of D groene waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: recessief bont DD groen  

International term: recessive DD pied green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele DD groene veertjes.  

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een DD 

groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met een DD blauwe en of DD groene waas.  

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-rood-witte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal geel met een DD blauwe en of DD groene waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: recessief bont *blauw*  

International term: recessive pied *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: wit.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtblauwe tot witte 

nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtblauw tot wit.  

Mantel en vleugeldekveren: lichtblauw tot wit met mogelijks enkele blauwe veertjes.  

Grote vleugelpennen: lichtblauw tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen 

met een blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: lichtblauw tot wit en duimveertjes wit.  

Stuit: wit met een blauwe waas.  

Onderstaartdekveren: lichtblauw tot wit.  

Staartpennen: overwegend blauw tot wit.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: recessief bont D *blauw*  

International term: recessive pied D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  
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Kruin: wit.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de licht D blauwe tot 

witte nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht D blauw tot wit.  

Mantel en vleugeldekveren: licht D blauw tot wit met mogelijks enkele D blauwe veertjes.  

Grote vleugelpennen: licht D blauw tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale 

pen met een D blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: licht D blauw tot wit en duimveertjes wit.  

Stuit: wit met een D blauwe waas.  

Onderstaartdekveren: licht D blauw tot wit.  

Staartpennen: overwegend D blauw tot wit.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: recessief bont DD *blauw*  

International term: recessive pied DD *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: wit.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de licht DD blauw tot 

witte nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht DD blauw tot wit.  

Mantel en vleugeldekveren: licht DD blauw tot wit met mogelijks enkele DD blauw veertjes.  

Grote vleugelpennen: licht DD blauw tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale 

pen met een DD blauwachtige buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: licht DD blauw tot wit en duimveertjes wit.  

Stuit: wit met een loodgrijze waas.  

Onderstaartdekveren: licht DD blauw tot wit.  

Staartpennen: overwegend DD blauw tot wit.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: recessief bont aqua  

International term: recessive pied aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: zachtgeel.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de 

zachtgele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel.  

Mantel en vleugeldekveren: zachtgeel met mogelijks enkele aqua veertjes.  

Grote vleugelpennen: zachtgeel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een 
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aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel.  

Stuit: zachtgeel met een aqua waas.  

Onderstaartdekveren: zachtgeel.  

Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een wit-roze oranje-witte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal zachtgeel met een aqua waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: recessief bont D aqua  

International term: recessive pied D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: zachtgeel.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de 

zachtgele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel.  

Mantel en vleugeldekveren: zachtgeel met mogelijks enkele D aqua veertjes.  

Grote vleugelpennen: zachtgeel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een 

D aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel.  

Stuit: zachtgeel met een D aqua waas.  

Onderstaartdekveren: zachtgeel.  

Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een wit-roze oranje-witte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal zachtgeel met een D aqua waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: recessief bont DD aqua  

International term: recessive pied DD aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: zachtgeel.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de 

zachtgele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel.  

Mantel en vleugeldekveren: zachtgeel met mogelijks enkele DD aqua veertjes.  

Grote vleugelpennen: zachtgeel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een 

DD aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel.  

Stuit: zachtgeel met een DD aqua waas.  

Onderstaartdekveren: zachtgeel.  

Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een wit-roze oranje-witte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal zachtgeel met een DD aqua waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  
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Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: recessief bont turquoise  

International term: recessive pied turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: lichtgeel tot wit.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtgele tot 

witte nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel tot wit.  

Mantel en vleugeldekveren: zachtgeel met mogelijks enkele turquoise veertjes.  

Grote vleugelpennen: lichtgeel tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen 

met een turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: lichtgeel tot wit duimveertjes wit.  

Stuit: lichtgeel met een turquoise waas.  

Onderstaartdekveren: lichtgeel tot wit.  

Staartpennen: overwegend lichtgeel met een turquoise waas met in het midden een wit-zachtroze-witte 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtgeel met een turquoise waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: recessief bont D turquoise  

International term: recessive pied D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: lichtgeel tot wit.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtgele tot 

witte nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel tot wit.  

Mantel en vleugeldekveren: zachtgeel met mogelijks enkele D turquoise veertjes. 

Grote vleugelpennen: lichtgeel tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen 

met een D turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: lichtgeel tot wit duimveertjes wit.  

Stuit: lichtgeel met D turquoise waas.  

Onderstaartdekveren: lichtgeel tot wit.  

Staartpennen: overwegend lichtgeel met in het midden een wit-zachtroze-witte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal lichtgeel met D turquoise waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: recessief bont DD turquoise  

International term: recessive pied DD turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  
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Kruin: lichtgeel tot wit.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtgele tot 

witte nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel tot wit.  

Mantel en vleugeldekveren: zachtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veertjes. 

Grote vleugelpennen: lichtgeel tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen 

met een DD turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: lichtgeel tot wit duimveertjes wit.  

Stuit: lichtgeel met loodgrijze waas.  

Onderstaartdekveren: lichtgeel tot wit.  

Staartpennen: overwegend lichtgeel met in het midden een wit-zachtroze-witte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal lichtgeel met loodgrijze waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: recessief bont violet D *blauw*  

International term: recessive pied violet D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: wit.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtviolette tot witte 

nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtviolet tot wit.  

Mantel en vleugeldekveren: lichtviolet tot wit, met mogelijks enkele violette veertjes.  

Grote vleugelpennen: lichtviolet tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen 

met een violette buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: lichtviolet tot wit en duimveertjes wit.  

Stuit: wit met een violette waas.  

Onderstaartdekveren: lichtviolet tot wit.  

Staartpennen: overwegend violet tot wit.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: recessief bont violetfactorig D aqua  

International term: recessive pied violet factored D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: zachtgeel.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de 

zachtgele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel.  

Mantel en vleugeldekveren: zachtgeel met mogelijks enkele D aqua veertjes. Deze hebben een violette 
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gloed. 

Grote vleugelpennen: zachtgeel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een 

D aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Deze hebben een violette gloed. 

Vleugelbochten: zachtgeel.  

Stuit: zachtgeel met een violette en of D aqua waas.  

Onderstaartdekveren: zachtgeel.  

Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een wit-roze-witte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal zachtgeel met een violette en of D aqua waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: recessief bont violet D turquoise  

International term: recessive pied violet D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: lichtgeel tot wit.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de lichtgele tot 

witte nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel tot wit.  

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel tot wit met mogelijks enkele lichtviolette veertjes.  

Grote vleugelpennen: lichtgeel tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen 

met een violet D turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: lichtgeel tot wit duimveertjes wit.  

Stuit: lichtgeel met een violette waas.  

Onderstaartdekveren: lichtgeel tot wit.  

Staartpennen: overwegend lichtgeel tot wit met in het midden een wit-zachtroze-witte vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal lichtgeel met een violette waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont groen  

International term: orange face recessive pied green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met mogelijks enkele groene veertjes.  

Mantel en vleugeldekveren: geel.  

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een 

groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met een blauwe en of groene waas.  

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-oranje-witte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal geel met een blauwe of groene waas dwarsbandje.  
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Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont D groen  

International term: orange face recessive pied D green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele D groene veertjes. 

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met D groene 

buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met een D blauwe en of D groene waas.  

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-oranje-witte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal geel met een D blauwe en of D groene waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker recessief bont DD groen  

International term: orange face recessive DD pied green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig DD groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele DD groene veertjes.  

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een DD 

groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met een loodgrijze en of DD groene waas.  

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-oranje-witte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal geel met een loodgrijze en of DD groene waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: pale headed recessief bont groen  

International term: pale headed recessive pied green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel.  
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Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele groene veertjes.  

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een 

groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met een blauwe en of groene waas.  

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-roze-witte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal geel met een blauwe en of groene waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: pale headed recessief bont D groen  

International term: pale headed recessive pied D green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele D groene veertjes.  

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een D 

groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met een D blauwe en of D groene waas.  

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-roze-witte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal geel met een D blauwe en of D groene waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: pale headed recessief bont DD groen  

International term: pale headed recessive DD pied green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig DD groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met mogelijks enkele DD groene veertjes.  

Mantel en vleugeldekveren: geel.  

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een DD 

groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  
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Stuit: geel met een loodgrijze en of DD groene waas.  

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: overwegend geel met in het midden een wit-roze-witte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal geel met een loodgrijze en of DD groene waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  
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Dominant pied:  

Keurtechnische opmerkingen bij dominant bont:  

 

• Het masker is bij dominant bont Agapornis roseicollis soms kleiner. De aflijning is ook minder 

strak. Toch als ideaalbeeld streven we naar een masker qua grootte en qua kleur zoals bij de 

wildvorm. 

• Bij de keuring van dominant bont Agapornis roseicollis ligt de nadruk op een bontpercentage dat 

ligt rond de 50%. De voorkeur gaat naar symmetrisch getekende vogels, al dan niet in 

combinatie met een aantal witte vleugelpennen.  

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

vleugeldek. 

• Dominant bont vererft autosomaal dominant. 

 

Kleurbenaming: dominant bont groen  

International term: dominant pied green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: groen met bontpatroon.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de groene nek 

(met gele nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan.  

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: groen met een bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend groen met in het midden een zwart-rood-zwarte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: dominant bont D groen  

International term: dominant pied D green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: D groen met bontpatroon.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D groene nek 

(met gele nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  
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Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: D groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: D groen met een bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend D groen met in het midden een zwart-rood-zwarte vlektekening en met aan 

de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: dominant bont DD groen  

International term: dominant pied DD green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: DD groen met bontpatroon.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD groene nek 

(met gele nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: DD groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: DD groen met een bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend DD groen met in het midden een zwart-rood-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: dominant bont *blauw*  

International term: dominant pied *blue* 

 

Voorhoofd: wit.  

Kruin: blauw.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de blauwe nek (met 

witte nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw met een bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn dan wit.  

Vleugelbochten: blauw of wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: blauw.  
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Staartpennen: overwegend blauw met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: dominant bont D *blauw*  

International term: dominant pied D *blue* 

 

Voorhoofd: wit.  

Kruin: D blauw.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D blauwe nek (met 

witte nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw met een bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: D blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn dan wit.  

Vleugelbochten: D blauw of wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: D blauw.  

Staartpennen: overwegend D blauw met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan 

de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  

 

 

Kleurbenaming: dominant bont DD *blauw*  

International term: dominant pied DD blue 

 

Voorhoofd: wit.  

Kruin: DD blauw.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD blauwe nek (met 

witte nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw met een bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: DD blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn wit.  

Vleugelbochten: DD blauw of wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: DD blauw.  

Staartpennen: overwegend DD blauw met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan 

de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: dominant bont aqua  

International term: dominant pied aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: aqua met bontpatroon.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de aqua nek 

(met zachtgele nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: aqua met bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan.  

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal zachtgeel mogelijk.  

Vleugelbochten: aqua of zachtgeel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes zachtgeel.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: aqua met een bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend aqua met in het midden een zwart-roze oranje-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: dominant bont D aqua  

International term: dominant pied D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: D aqua met bontpatroon.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D aqua 

nek (met zachtgele nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua met bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: D aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal zachtgeel mogelijk.  

Vleugelbochten: D aqua of zachtgeel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes zachtgeel.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: D aqua met een bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend D aqua met in het midden een zwart-roze oranje-zwarte vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: dominant bont DD aqua  

International term: dominant pied DD aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: DD aqua met bontpatroon.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD aqua 

nek (met zachtgele nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD aqua met bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: DD aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal zachtgeel mogelijk.  

Vleugelbochten: DD aqua of zachtgeel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes zachtgeel.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: DD aqua met een bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend DD aqua met in het midden een zwart-roze oranje-zwarte vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: dominant bont turquoise  

International term: dominant pied turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: turquoise met een bontpatroon.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de turquoise nek 

(met lichtgele tot witte nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise met een bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.  

Vleugelbochten: turquoise of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: turquoise met een bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend turquoise met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan 

de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: dominant bont D turquoise  

International term: dominant pied D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: D turquoise met een bontpatroon.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D turquoise 

nek (met lichtgele tot witte nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise met een bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: D turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.  

Vleugelbochten: D turquoise of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: D turquoise met een bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend D turquoise met in het midden een zwart-witte-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: dominant bont DD turquoise  

International term: dominant pied DD turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: DD turquoise met een bontpatroon.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD turquoise 

nek (met lichtgele tot witte nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise met een bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: DD turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.  

Vleugelbochten: DD turquoise of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: DD turquoise met een bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend DD turquoise met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: dominant bont violet D *blauw*  

International term: dominant pied violet D *blue* 

 

Voorhoofd: wit.  

Kruin: violet.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de violette nek (met 

witte nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet met een bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: violette buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn wit.  

Vleugelbochten: violet of wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.  

Stuit: violet.  

Onderstaartdekveren: violet.  

Staartpennen: overwegend violet met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal violet dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: dominant bont violetfactorig D aqua  

International term: dominant pied violet factored D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: D aqua met bontpatroon en violette gloed.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D aqua 

nek (met zachtgele nekvlek). Deze heeft een violette gloed. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua met bontpatroon. Deze heeft een violette gloed 

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: D aqua buitenvlag met een violette gloed en grijszwarte binnenvlag. Bonte 

pennen zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal zachtgeel mogelijk.  

Vleugelbochten: D aqua met een violette gloed of zachtgeel, afhankelijk van het bontpatroon en 

duimveertjes zachtgeel.  

Stuit: violet.  

Onderstaartdekveren: D aqua met een violette gloed en met een bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend D aqua met een violette gloed met in het midden een zwart-roze oranje-

zwarte vlektekening en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn 

toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: dominant bont violet D turquoise  

International term: dominant pied violet D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: violet D turquoise met een bontpatroon.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de violette D 

turquoise nek (met lichtgele tot witte nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise met een bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: violet D turquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.  

Vleugelbochten: violet D turquoise of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes 

wit.  

Stuit: violet.  

Onderstaartdekveren: violet D turquoise met een bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend D turquoise met in het midden een zwart-witte-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont groen  

International term: orange face dominant pied green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: groen met bontpatroon.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de groene nek 

(met gele nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan.  

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: groen met een bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend groen met in het midden een zwart-oranje-zwarte vlektekening en met aan 

de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont D groen  

International term: orange face dominant pied D green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: D groen met bontpatroon.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D groene nek 

(met gele nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met een bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: D groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: D groen met een bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend D groen met in het midden een zwart-oranje-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker dominant bont DD groen  

International term: orange face dominant pied DD green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: DD groen met bontpatroon.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD groene 

nek (met gele nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: DD groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: DD groen met een bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend DD groen met in het midden een zwart-oranje-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed dominant bont groen  

International term: pale headed dominant pied green 

  

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  
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Kruin: groen met bontpatroon.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de groene nek (met 

gele nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan.  

Deze bonte pennen dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: groen met een bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend groen met in het midden een zwart-roze-zwarte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed dominant bont D groen  

International term: pale headed dominant pied D green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: D groen met bontpatroon.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de D groene nek (met 

gele nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: D groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: D groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: D blauw.  

Onderstaartdekveren: D groen met bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend D groen met in het midden een zwart-roze-zwarte vlektekening en met aan 

de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed dominant bont DD groen  

International term: pale headed dominant pied DD green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: DD groen met bontpatroon.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de DD groene nek 

(met gele nekvlek).  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  
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Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met bontpatroon.  

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

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: DD groene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: DD groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: loodgrijs.  

Onderstaartdekveren: DD groen met een bontpatroon.  

Staartpennen: overwegend DD groen met in het midden een zwart-roze-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal loodgrijs dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergrijs of hoornkleurig.  
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Cinnamon-ino: 

Keurtechnische opmerkingen cinnamon-ino: 

• Cinnamon-ino is een combinatie van de mutaties cinnamon en SL ino. 

• Cinnamon-ino is geen primaire mutatie maar een fenotype gecreëerd door een crossing-over.  

• Beide mutanten zijn gelegen op het geslachtschromosoom en vererven geslachtsgebonden (Sex-

linked) recessief.  

• De vogels in de groenreeks hebben een typerende stuit die lichtblauw met een bruine waas is en de 

slagpennen zijn heel lichtbruin gekleurd. 

• De vogel onderscheidt zich van de SL ino door: 

- de bordeauxrode ogen. De SL ino heeft rode ogen; 

- de stuit die lichtblauw met een bruine waas is. De SL ino heeft een witte stuit; 

- de lichtbruine slagpennen. De SLino heeft witte slagpennen. 

• De vogel onderscheidt zich van de pale fallow door: 

- de bordeauxrode ogen. De pale fallow heeft glasheldere rode ogen; 

- de stuit die lichtblauw met een bruine waas is. De pale fallow heeft een lichtblauwe stuit; 

- het ontbreken van de groene schijn op het onderlichaam bij de pale fallow. 

 

Kleurbenaming: cinnamon-ino groen  

International term: cinnamon-ino green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met lichtbruine waas.   

Wangen: dieprood met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtbruine waas.  

Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: lichtblauw met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: geel met lichtbruine waas.  

Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas, met in het midden een beige-rood-beige 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze met bruingrijze tint.  

Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.  

 

Kleurbenaming: cinnamon-ino D groen  

International term: cinnamon-ino D green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met lichtbruine waas.   

Wangen: dieprood met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtbruine waas.  

Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.  
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Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: licht D blauw met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: geel met lichtbruine waas.  

Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas, met in het midden een beige-rood-beige 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze met bruingrijze tint.  

Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.  

 

Kleurbenaming: cinnamon-ino DD groen  

International term: cinnamon-ino DD green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met lichtbruine waas.   

Wangen: dieprood met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtbruine waas.  

Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: licht loodgrijs met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: geel met lichtbruine waas.  

Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas, met in het midden een beige-rood-beige 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze met bruingrijze tint.  

Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.  

 

Kleurbenaming: cinnamon-ino *blauw*  

International term: cinnamon-ino *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: heel lichtblauw met lichtbruine waas.   

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar heel lichtblauw met 

lichtbruine waas. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: heel lichtblauw met lichtbruine waas. 

Mantel en vleugeldekveren: heel lichtblauw met lichtbruine waas. 

Grote vleugelpennen: heel lichtblauw met lichtbruine waas buitenvlag en witte binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: lichtblauw met een bruine waas. 

Onderstaartdekveren: heel lichtblauw met lichtbruine waas. 

Staartpennen: heel lichtblauw met lichtbruine waas met in het midden een witte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal lichtblauw met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: cinnamon-ino D *blauw*  

International term: cinnamon-ino D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: heel licht D blauw met lichtbruine waas.   

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar heel licht D blauw met 

lichtbruine waas. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: heel licht D blauw met lichtbruine waas. 

Mantel en vleugeldekveren: heel licht D blauw met lichtbruine waas. 

Grote vleugelpennen: heel licht D blauw met lichtbruine waas buitenvlag en witte binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit en duimveertjes wit.  

Stuit: licht D blauw met een bruine waas. 

Onderstaartdekveren: heel licht D blauw met lichtbruine waas. 

Staartpennen: heel licht D blauw met lichtbruine waas met in het midden een witte vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal licht D blauw met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon-ino DD *blauw*  

International term: cinnamon-ino DD *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: heel licht DD blauw met lichtbruine waas.   

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar heel licht DD blauw 

met lichtbruine waas. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: heel licht DD blauw met lichtbruine waas. 

Mantel en vleugeldekveren: heel licht DD blauw met lichtbruine waas. 

Grote vleugelpennen: heel licht DD blauw met lichtbruine waas buitenvlag en witte binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit.   

Stuit: licht loodgrijs met een bruine waas. 

Onderstaartdekveren: heel licht DD blauw met lichtbruine waas. 

Staartpennen: heel licht DD blauw met lichtbruine waas met in het midden een witte vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon-ino aqua 

International term: cinnamon-ino aqua 

 

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: zachtgeel.  

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele 

nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 
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Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel. 

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

Grote vleugelpennen: zachtgele buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel.  

Stuit: lichtblauw met een bruine waas. 

Onderstaartdekveren: zachtgeel. 

Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een beige-roze oranje-beige vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal lichtblauw met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon-ino D aqua  

International term: cinnamon-ino D aqua 

 

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: zachtgeel.  

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele 

nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel. 

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

Grote vleugelpennen: zachtgele buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel.  

Stuit: licht D blauw met een bruine waas. 

Onderstaartdekveren: zachtgeel. 

Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een beige-roze oranje-beige vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal licht D blauw met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon-ino DD aqua  

International term: cinnamon-ino DD aqua 

 

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: zachtgeel.   

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele 

nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel. 

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

Grote vleugelpennen: lichtbruine buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel en duimveertjes zachtgeel.  

Stuit: licht loodgrijs met een bruine waas. 

Onderstaartdekveren: zachtgeel.  

Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een beige-roze oranje-beige vlektekening en 
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met aan de uiteinden een smal licht loodgrijs met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig 

 

Kleurbenaming: cinnamon-ino turquoise  

International term: cinnamon-ino turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: wit met zachtgele waas.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgeel 

bewaasde witte nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: vrijwel wit met een iets zachtgele waas. 

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

Grote vleugelpennen: witte met zachtgele waas buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit met zachtgele waas en duimveertjes wit.  

Stuit: lichtblauw met een bruine waas. 

Onderstaartdekveren: vrijwel wit met zachtgele waas. 

Staartpennen: overwegend wit met zachtgele waas met in het midden een beige-wit-beige vlektekening 

en met aan de uiteinden een smal lichtblauw met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon-ino D turquoise  

International term: cinnamon-ino D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: wit met zachtgele waas.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgeel 

bewaasde witte nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: vrijwel wit met een iets zachtgele waas. 

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

Grote vleugelpennen: witte met zachtgele waas buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit met zachtgele waas en duimveertjes wit.  

Stuit: licht D blauw met een bruine waas. 

Onderstaartdekveren: vrijwel wit met zachtgele waas. 

Staartpennen: overwegend wit met zachtgele waas met in het midden een beige-wit-beige vlektekening 

en met aan de uiteinden een smal licht D blauw met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: cinnamon-ino DD turquoise  

International term: cinnamon-ino DD turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: wit met zachtgele waas.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgeel 

bewaasde witte nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: vrijwel wit met iets zachtgele waas. 

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

Grote vleugelpennen: witte met zachtgele waas buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit met zachtgele waas en duimveertjes wit.  

Stuit: loodgrijs met een bruine waas. 

Onderstaartdekveren: vrijwel wit met zachtgele waas. 

Staartpennen: overwegend wit met zachtgele waas met in het midden een beige-wit-beige vlektekening 

en met aan de uiteinden een smal loodgrijsachtig met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon-ino violet D *blauw*  

International term: cinnamon-ino violet D *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: heel lichtviolet met lichtbruine waas.   

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar heel lichtviolette met 

lichtbruine waas nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: heel lichtviolet met lichtbruine waas. 

Mantel en vleugeldekveren: heel lichtviolet met lichtbruine waas. 

Grote vleugelpennen: heel lichtviolet met lichtbruine waas buitenvlag en witte binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit en duimveertjes wit.  

Stuit: licht D blauwviolet met een bruine waas. 

Onderstaartdekveren: heel lichtviolet met lichtbruine waas. 

Staartpennen: heel lichtviolet met lichtbruine waas met in het midden een witte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal licht D blauwviolet met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon-ino violetfactorig D aqua  

International term: cinnamon-ino violet factored D aqua 

 

Voorhoofd: roze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: zachtgeel.  

Wangen: roze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgele 

nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 
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Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel. 

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

Grote vleugelpennen: zachtgele buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel.  

Stuit: lichtviolet met een bruine waas. 

Onderstaartdekveren: zachtgeel. 

Staartpennen: overwegend zachtgeel met in het midden een beige-roze oranje-beige vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal lichtviolet met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: cinnamon-ino violet D turquoise 

International term: cinnamon-ino violet D turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel. 

Kruin: wit met zachtgele waas.   

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de zachtgeel 

bewaasde witte nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: vrijwel wit met een iets zachtgele waas. 

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

Grote vleugelpennen: witte met zachtgele waas buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit met zachtgele waas en duimveertjes wit.  

Stuit: violet. 

Onderstaartdekveren: vrijwel wit met zachtgele waas. 

Staartpennen: overwegend wit met zachtgele waas met in het midden een beige-wit-beige vlektekening 

en met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino groen  

International term: orange face cinnamon-ino green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met lichtbruine waas.   

Wangen: dieporanje met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtbruine waas.  

Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: lichtblauw met een lichtbruine waas.  

Onderstaartdekveren: geel met lichtbruine waas.  

Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas met in het midden een beige-oranje-beige 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw met een lichtbruine waas dwarsbandje.  
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Poten: bleekroze met bruingrijze tint.  

Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino D groen  

International term: orange face cinnamon-ino D green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met lichtbruine waas.   

Wangen: dieporanje met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtbruine waas.  

Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: licht D blauw met een lichtbruine waas.  

Onderstaartdekveren: geel met lichtbruine waas.  

Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas met in het midden een beige-oranje-beige 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw met een lichtbruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze met bruingrijze tint.  

Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker cinnamon-ino DD groen  

International term: orange face cinnamon-ino DD green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met lichtbruine waas.   

Wangen: dieporanje met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtbruine waas.  

Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: loodgrijs met een lichtbruine waas.  

Onderstaartdekveren: geel met lichtbruine waas.  

Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas met in het midden een beige-oranje-beige 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs met lichtbruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze met bruingrijze tint.  

Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.  

 

Kleurbenaming: pale headed cinnamon-ino groen  

International term: pale headed cinnamon-ino green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met lichtbruine waas.   

Wangen: roze met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  
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Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtbruine waas.  

Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: lichtblauw met lichtbruine waas.  

Onderstaartdekveren: geel met lichtbruine waas.  

Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas met in het midden een beige-roze-beige 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal lichtblauw met lichtbruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze met bruingrijze tint.  

Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.  

Kleurbenaming: pale headed cinnamon-ino D groen  

International term: pale headed cinnamon-ino D green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met lichtbruine waas.   

Wangen: roze met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtbruine waas.  

Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: licht D blauw met lichtbruine waas.  

Onderstaartdekveren: geel met lichtbruine waas.  

Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas met in het midden een beige-roze-beige 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal licht D blauw met lichtbruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze met bruingrijze tint.  

Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.  

 

Kleurbenaming: pale headed cinnamon-ino DD groen  

International term: pale headed cinnamon-ino DD green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: geel met lichtbruine waas.   

Wangen: roze met witte oorvlek overgaand naar de met lichtbruin bewaasde gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtbruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtbruine waas.  

Grote vleugelpennen: gele met lichtbruine waas buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met lichtbruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: loodgrijs met lichtbruine waas.  

Onderstaartdekveren: geel met lichtbruine waas.  

Staartpennen: overwegend geel met lichtbruine waas met in het midden een beige-roze-beige 

vlektekening en met aan de uiteinden een smal loodgrijs met lichtbruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze met bruingrijze tint.  

Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.  
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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 gloed; 

• “mistyblauw” = flets blauw met lichtgrijze gloed; 

• “misty aqua” = flets aqua met licht bruingrijze gloed; 

• “mistyturquoise” = flets blauw met licht bruingrijze gloed.  

 

Kleurbenaming: DF misty groen  

International term: DF misty green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: mistygroen.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de mistygroene 

nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistygroen.  

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

Grote vleugelpennen: mistygroene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: mistygroen en duimveertjes geel.  

Stuit: blauw met lichtgrijze waas.  

Onderstaartdekveren: mistygroen.  

Staartpennen: overwegend mistygroen met in het midden een zwart-rood-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal blauw met lichtgrijze waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: DF misty *blauw*  

International term: DF misty *blue* 

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: mistyblauw.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de mistyblauwe nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistyblauw.  

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

Grote vleugelpennen: mistyblauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: mistyblauw en duimveertjes wit.  

Stuit: blauw.  

Onderstaartdekveren: mistyblauw.  

Staartpennen: overwegend mistyblauw met in het midden een witte vlektekening en met aan de 

uiteinden een smal diep mistyblauw dwarsbandje.  
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Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: DF misty aqua  

International term: DF misty aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: misty aqua.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de misty 

aqua nek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: misty aqua.  

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

Grote vleugelpennen: misty aqua buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: misty aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: blauw met grijze waas. 

Onderstaartdekveren: misty aqua.  

Staartpennen: overwegend misty aqua met in het midden een zwart-roze oranje-zwarte vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal blauw met grijze waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: DF misty turquoise  

International term: DF misty turquoise 

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: mistyturquoise.  

Wangen: bijna wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek naar de mistyturquoise nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistyturquoise.  

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

Grote vleugelpennen: mistyturquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: mistyturquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: blauw met lichtgrijze waas.  

Onderstaartdekveren: mistyturquoise.  

Staartpennen: overwegend mistyturquoise met in het midden een zwart-wit-zwarte vlektekening en 

met aan de uiteinden een smal blauw met lichtgrijze waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  
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Kleurbenaming: oranjemasker DF misty groen  

International term: orange face DF misty green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: mistygroen.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de mistygroene 

nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistygroen.  

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

Grote vleugelpennen: mistygroene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: mistygroen en duimveertjes geel.  

Stuit: blauw met lichtgrijze waas.  

Onderstaartdekveren: mistygroen.  

Staartpennen: overwegend mistygroen met in het midden een zwart-oranje-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal blauw met lichtgrijze waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: pale headed DF misty groen  

International term: pale headed DF misty green 

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: mistygroen.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de mistygroene nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistygroen.  

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

Grote vleugelpennen: mistygroene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: mistygroen en duimveertjes geel.  

Stuit: blauw met lichtgrijze waas.  

Onderstaartdekveren: mistygroen.  

Staartpennen: overwegend mistygroen met in het midden een zwart-roze-zwarte vlektekening en met 

aan de uiteinden een smal blauw met lichtgrijze waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  
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DM jade:  

Keurtechnische opmerkingen DM jade:  

 

• Dimorfisch jade (DM jade): man en pop verschillen uiterlijk van elkaar.  

• Deze mutatie veroorzaakt een variabele visuele reductie van het eumelanine.  

• Op het lichaam is de visuele eumelanine reductie het grootst: de veren zijn bijna geel met een 

beperkte donkere waas.  

• Het eumelanine in het vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en 

vertoont soms een iets grotere reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of 

gepareld effect kan teweegbrengen.  

• De slagpennen vertonen een duidelijk gele buitenvlag en hebben een bijna heel witte 

binnenvlag omgeven met een lichtgrijze rand.  

• De stuitkleur is sterk opgebleekt.  

• De voorkeur gaat naar vogels met een regelmatige, symmetrische vleugeltekening en naar 

vogels met op de schedel, nek, mantel en borst een egale grondkleur.  

• DM jade vererft autosomaal recessief.  
 

Kleurbenaming: DM jade groen (man)  

International term: DM jade green  

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk gele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: bijna geel.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna geel met een beperkte donkere waas met in het midden een grijs-rood-

grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

  

 

Kleurbenaming: DM jade groen (pop)  

International term: DM jade green  

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: DM jade D groen (man) 

International term: DM jade D green 
 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk donkergele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: bijna donkergeel.  

Stuit: bleek D blauw.  

Onderstaartdekveren: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna donkergeel met een beperkte donkere waas met in het midden een 

grijs-rood-grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: DM jade D groen (pop) 

International term: DM jade D green 

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

 

Kleurbenaming: DM jade DD groen (man) 

International term: DM jade DD green 

 

Voorhoofd: dieprood tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas.  

Wangen: dieprood met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna oljfgeel met een beperkte donkere waas.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk olijfgele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: bijna olijfgeel.  

Stuit: bleek DD blauw.  

Onderstaartdekveren: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas. 

Staartpennen: overwegend bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas met in het midden een grijs-

rood-grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleek DD blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  
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Kleurbenaming: DM jade DD groen (pop) 

International term: DM jade DD green 

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

 

 

Kleurbenaming: DM jade *blauw* (man)  

International term: DM jade*blue*  

 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna wit met een beperkte donkere waas.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna witte nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna wit met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: bijna wit met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna wit met een beperkte donkere waas met in het midden een grijs-wit-

grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

  

Kleurbenaming: DM jade *blauw* (pop)  

International term: DM jade *blue*   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: DM jade D *blauw* (man) 

International term: DM jade D *blue* 
 

 Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna wit met een beperkte donkere waas.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna witte nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna wit met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: bleek D blauw.  

Onderstaartdekveren: bijna wit met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna wit met een beperkte donkere waas met in het midden een grijs-wit-

grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: DM jade D *blauw* (pop)  

International term: DM jade D *blue*   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: DM jade DD *blauw* (man) 

International term: DM jade DD *blue* 
 

Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna wit met een beperkte donkere waas.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna witte nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna wit met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: bleek DD blauw.  

Onderstaartdekveren: bijna wit met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna wit met een beperkte donkere waas met in het midden een grijs-wit-

grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleek DD blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: DM jade DD *blauw* (pop)  

International term: DM jade DD *blue*   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: DM jade aqua (man)  

International term: DM jade aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna 

crèmekleurige nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas, die 

zich hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas met in het midden een 

grijs-dieproze oranje-grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

  

Kleurbenaming: DM jade aqua (pop)  

International term: DM jade aqua   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: DM jade D aqua (man)  

International term: DM jade D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna 

crèmekleurige nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas, die 

zich hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bleek D blauw.  

Onderstaartdekveren: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas met in het midden een 

grijs- dieproze oranje -grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

  

Kleurbenaming: DM jade D aqua (pop)  

International term: DM jade D aqua   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: DM jade DD aqua (man)  

International term: DM jade DD aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna 

crèmekleurige nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas, die 

zich hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bleek DD blauw.  

Onderstaartdekveren: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas met in het midden een 

grijs- dieproze oranje -grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleek DD blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: DM jade DD aqua (pop)  

International term: DM jade DD aqua   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

 

 



Editie 2020 Versie 4.2   Uitgave 13/05/2020  Agapornis roseicollis 140 

Kleurbenaming: DM jade turquoise (man)  

International term: DM jade turquoise  

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna witte nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: wit met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas met in het midden een 

grijs-lichtroze-grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

  

 

Kleurbenaming: DM jade turquoise (pop)  

International term: DM jade turquoise   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: DM jade D turquoise (man)  

International term: DM jade D turquoise  

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna witte nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: wit met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bleek D blauw.  

Onderstaartdekveren: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas met in het midden een 

grijs-lichtroze-grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

  

 

Kleurbenaming: DM jade D turquoise (pop)  

International term: DM jade D turquoise   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: DM jade DD turquoise (man)  

International term: DM jade DD turquoise  

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna witte nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: bijna wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: wit met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bleek DD blauw.  

Onderstaartdekveren: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas met in het midden een 

grijs-lichtroze-grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleek DD blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: DM jade DD turquoise (pop)  

International term: DM jade DD turquoise   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: oranjemasker DM jade groen (man)  

International term: orange face DM jade green  

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna gele 

nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk gele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: bijna geel.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna geel met een beperkte donkere waas met in het midden een grijs-

oranje-grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker DM jade groen (pop)  

International term: orange face DM jade green  

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: oranjemasker DM jade D groen (man) 

International term: orange face DM jade D green 
 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna 

donkergele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk donkergele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: bijna donkergeel.  

Stuit: bleek D blauw.  

Onderstaartdekveren: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna donkergeel met een beperkte donkere waas met in het midden een 

grijs-oranje-grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

Kleurbenaming: oranjemasker DM jade D groen (pop) 

International term: orange face DM jade D green 

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

Kleurbenaming: oranjemasker DM jade DD groen (man) 

International term: orange face DM jade DD green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas.  

Wangen: dieporanje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna olijfgele 

nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk olijfgele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: bijna olijfgeel.  

Stuit: bleek DD blauw.  

Onderstaartdekveren: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas. 

Staartpennen: overwegend bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas met in het midden een grijs-

oranje-grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleek DD blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  
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Kleurbenaming: oranjemasker DM jade DD groen (pop) 

International term: orange face DM jade DD green 

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: pale headed DM jade groen (man)  

International term: pale headed DM jade green  

 

Voorhoofd: roze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

Wangen: roze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna gele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk gele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: bijna geel.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna geel met een beperkte donkere waas met in het midden een grijs-roze-

grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleekblauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart. 

Kleurbenaming: pale headed DM jade groen (pop)  

International term: pale headed DM jade green  

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

 

Kleurbenaming: pale headed DM jade D groen (man) 

International term: pale headed DM jade D green 
 

Voorhoofd: dieproze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

Wangen: dieproze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna 

donkergele nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk donkergele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: bijna donkergeel.  

Stuit: bleek D blauw.  

Onderstaartdekveren: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna donkergeel met een beperkte donkere waas met in het midden een 

grijs-roze-grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  
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Kleurbenaming: pale headed DM jade D groen (pop) 

International term: pale headed DM jade D green 

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

 

Kleurbenaming: pale headed DM jade DD groen (man) 

International term: pale headed DM jade DD green 

 

Voorhoofd: dieproze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas.  

Wangen: dieproze met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna olijfgele 

nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk olijfgele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: bijna olijfgeel.  

Stuit: bleek DD blauw.  

Onderstaartdekveren: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas. 

Staartpennen: overwegend bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas met in het midden een grijs-

roze-grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleek DD blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

Kleurbenaming: pale headed DM jade DD groen (pop) 

International term: pale headed DM jade DD green 

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: DM jade violet D *blauw* (man) 

International term: DM jade violet D *blue* 
 

 Voorhoofd: wit tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna wit met een beperkte donkere waas.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna witte nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna wit met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: bleek violet D blauw.  

Onderstaartdekveren: bijna wit met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna wit met een beperkte donkere waas met in het midden een grijs-wit-

grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleek violet D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

 

Kleurbenaming: DM jade violet D *blauw* (pop)  

International term: DM jade violet D *blue* 

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: DM jade violetfactorig D aqua (man)  

International term: DM jade violetfactored D aqua 

 

Voorhoofd: dieproze oranje tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Wangen: dieproze oranje met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna 

crèmekleurige nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieproze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas, die 

zich hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bleek violet D blauw.  

Onderstaartdekveren: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas met in het midden een 

grijs-dieproze oranje-grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleek violet D blauw 

dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

  

Kleurbenaming: DM jade violetfactorig D aqua (pop)  

International term: DM jade violetfactored D aqua   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: DM jade violet D turquoise (man)  

International term: DM jade violet D turquoise  

 

Voorhoofd: lichtroze tot de scheiding midden op de bovenschedel.  

Kruin: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Wangen: wit met een van kleur variërende grijsachtige oorvlek overgaand naar de bijna witte nek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

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

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere 

reductie in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bleek violet D blauw.  

Onderstaartdekveren: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: overwegend bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas met in het midden een 

grijs-lichtroze-grijze vlektekening met aan de uiteinden een smal bleek D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: donkergrijs tot zwart.  

  

Kleurbenaming: DM jade violet D turquoise (pop)  

International term: DM jade violet D turquoise   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Crested:  

 

Keurtechnische opmerkingen bij crested:  

 

• Crested creëert een kuif op de kop doordat enkele veren in tegenovergestelde richting groeien. 

• Deze vorm vererft multifactorieel met dominante kenmerken. 

• De gevormde kuif is heel variabel en kan variëren van één tot een paar veren.  

• Crested kan gecombineerd worden met alle aanvaarde mutaties en mutatiecombinaties. Qua 

standaardeis moeten ze voldoen aan deze beschrijvingen en zeker een duidelijke kuifvorming op 

het hoofd hebben. 
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Aangebrachte aanpassingen / updates: 

 

Versie 1.0: starversie 

 

Versie 1.1: online op 15/9/2015 

 

• Kobaltblauw overal vervangen door D blauw 

 

 

Versie 3.0: online op 01/01/2017 

 

• Lijst deelnemende bonden aangepast 

 

Versie 4.0: online op 01/08/2017 

 

• kleuromschrijving aangepast 

• pale toegevoegd 

 

Versie 4.1: (08/09/2018) 

• Parkietensocieteit Nederland toegevoegd als deelnemende organisatie 

 

Versie 4.2: (13/05/2020) 

• Combinaties oranjemasker DF misty groen, pale headed DF misty groen toegevoegd 

• Combinaties DM jade toegevoegd 

 

 

 

Over deze standaardeisen en copyright: 

 

Deze standaardeisen zijn opgesteld op initiatief van Ornitho-Genetics VZW in samenspraak met AOB, 

BVA-International en KBOF. 

 

Niets van deze uitgaven mag overgenomen of aangepast worden zonder geschreven toestemming 

en bronvermelding van Ornitho-Genetics VZW 

 

 

 

 

 

 

 

 


