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VOORWOORD
Toen in 1973 de eerste standaard van het geslacht Agaporniden verscheen, kon niemand
vermoeden dat de ontwikkeling van deze vogelsoort zo stormachtig zou zijn. In een korte
periode verschenen tientallen nieuwe kleuren en variëteiten op de tentoonstellingen. In
1982 was het dan ook de hoogste tijd om de oude standaard bij te werken. De ontwikkeling
ging echter door en wel in hoog tempo. De T.C. vond het dan ook niet meer verantwoord
om de zaak nu alleen maar "bij" te werken, maar heeft gekozen voor een geheel nieuwe
standaard. Uiteraard zijn de (nog) niet achterhaalde punten uit de oude standaard
overgenomen. De T.C. heeft getracht met deze standaard geheel "bij" te zijn t.a.v. de
huidige kweekstand, maar is zich er tevens van bewust dat hetgeen vandaag nog niet
gedroomd kan worden, morgen alreeds gerealiseerd kan zijn. De T.C. heeft dan ook niet de
pretentie met deze standaard "klaar" te zijn, maar zal de ontwikkelingen op de voet blijven
volgen.
Ten aanzien van de benamingen van diverse kleurslagen heeft de T.C. gemeend deze te
noemen overeenkomstig de bestaande benamingen bij andere vogelsoorten. E.e.a. kan
misschien ten opzichte van andere organisaties enigszins verwarrend werken maar toch
menen wij er goed aan te doen één-en-dezelfde mutatie bij verschillende soorten
overeenkomstige namen te geven.De T.C. spreekt de hoop uit dat deze standaard mag
bijdragen aan een positieve ontwikkeling van het geslacht Agaporniden.
Omdat deze standaard een losbladig systeem is, kunnen aanvullingen en wijzigingen
gemakkelijk worden verwerkt. De T.C. spreekt tenslotte de hoop uit, dat deze aanvullingen
en wijzigingen stimulerend zullen werken op de verdere ontwikkelingen bij de kweek van de
Agaporniden.
KMV Tropische Vogels en Parkieten van de N.B.v.V

VOORWOORD 2019
De T.C. vond het niet meer verantwoord om de zaak nu alleen maar "bij" te werken, maar
heeft gekozen voor een geheel nieuwe standaard. Die losgekoppeld is van de Overige
agaporniden en nu opgedeeld is in 6 losse delen Uiteraard zijn de (nog) niet achterhaalde
punten uit de oude standaard overgenomen. De T.C. heeft getracht met deze standaard
geheel "bij" te zijn t.a.v. de huidige kweekstand, maar is zich er tevens van bewust dat het
morgen alreeds gerealiseerd kan zijn. De T.C. heeft dan ook niet de pretentie met deze
standaard "klaar" te zijn, maar zal de ontwikkelingen blijven volgen. Omdat deze standaard
een losbladig systeem is, kunnen aanvullingen en wijzigingen gemakkelijk worden verwerkt.
De Technische Commissie Tropen en Parkieten spreekt tenslotte de hoop uit, dat deze
aanvullingen en wijzigingen stimulerend zullen werken op de verdere ontwikkelingen bij de
kweek van de Agaporniden.
Utrecht, Oudenbosch voorjaar 2019.
Terug naar index

Pagina 2 van 61

DE AGAPORNIS LILIANAE.
Nederlands :
Engels
Duits
:
Frans :

Agapornis lilianae, Njassa dwerg papegaai.
Lilian's Lovebird of Nyasaland Lovebird.
Erdbeerköpfchen.
Inséparable de liliane.

ALGEMENE INFORMATIE:
Deze vogels kregen al bekendheid in 1864, maar toen dacht men met de Agapornis
roseicollis te maken te hebben. Pas in 1894 werden ze door Shelley als een afzonderlijke
soort gedetermineerd. De Lilianae werd genoemd naar Lilian Sclater, de zus van
vogelkenner W.L. Sclater. In 1926 werden ze voor het eerst in Europa ingevoerd en enkele
jaren daarna had men reeds de eerste broedresultaten. De naam Njassa Agapornis werd
ook wel gebruikt.
De soort bewoont de met kreupelhout en acacia's begroeide dalen van de rivier. Buiten het
broedseizoen zoeken ze gewoonlijk de wat hoger gelegen gebieden op, doch ze blijven
steeds in de nabijheid van water.Enkele keren per dag zoeken ze het water op om er te
drinken en te baden.Het zijn typische kolonievogels die het gehele jaar bij elkaar blijven.
Tegen de paartijd vallen de kolonies, die gewoonlijk uit zo'n 100 of meer vogels bestaan, in
kleinere groepen uiteen. Hun voedsel bestaat uit allerlei graszaden, granen, vruchten,
bessen en bladknoppen. In ontgonnen gebieden, met name op millet- en
zonnebloemvelden, kunnen ze veel schade aanrichten.
Het zijn kolonievogels die laaggelegen gebieden opzoeken. Men treft ze dikwijls op de grond
aan, bij water of op zoek naar graszaden.Bessen zijn het hoofdvoedsel van deze soort.
Daarnaast eten ze ook fruit, bladknoppen en zaden. Afgezien van het gegeven dat januari
en februari er de maanden voor zijn, is er weinig bekend over hun parings- en broedgedrag
in het wild. De Agapornis lilianae gebruikt oude wevervogelnesten en uitstekende
dakranden om zijn nest te bouwen. Daar leggen ze hun 4-6 witte eieren. De broedduur is
22 dagen en de jongen vliegen na ca 44 dagen uit.

ERFELIJKHEID EN VEERSTRUCTUUR:
Bij de Agapornis lilianae zien we in de bevedering de volgende kleurstoffen.
Het zwarte eumelanine
Geel psittacine
Rood psittacine.

Van de Agapornis lilianae zijn de volgende mutaties bekend:
Donkerfactor
Blauw
Turquoise
Violet
Slaty
Pastel
Dilute
Gezoomd
NSL ino
Bont
Zwartoog
Euwing
Voor de vererving en werking van de verschillende mutaties wordt verwezen naar het
algemene hoofdstuk erfelijkheid van deze standaard overige Agaporniden.
Terug naar index

Verspreidingsgebeid.
De Agapornis Lilianae, komt voor Zuid-Tanzania en Malawi en in de dalen van de
Zambiarivier in Noord-Zimbabwe en Oost-Zambia.

De ondersoorten:
Van de Agapornis Lilianae zijn geen ondersoorten bekend.
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Erfelijkheid en mutatiewerking overige soorten Agaporniden
Geslachtsgebonden en recessief verervende mutaties:
Bij de Agaporniden komen behoudens bij de Agapornis Roseicollis en de Fischeri (nog) geen geslachtgebonden en recessief verervende mutaties voor.

Dominant verervende mutaties:
Bij de kromsnavels vererft tot op heden alleen de grijsvleugel Catharinaparkiet geslachtsgebonden dominant.

Autosomaal en recessief verervende mutaties:
Mutatie:

Engelstalige
naam.

Mutatie
Type mutant.
symbool.

Het gevolg van de mutatie.

Opmerking.

blauw.

bleu

bl

Psittacine mutatie.

Het psittacine wordt kwantitatief voor 100% gereduceerd.

Autosomaal recessief mutatie. De blauwmutatie veroorzaakt
een totale psittacine reductie in de cortex, zowel rood als
geel.

ino

NSL ino

a

Eumelanine mutatie

Volledige reductie van eumelanine in bevedering ogen, poten
en nagels

Autosomaal recessief mutatie. Het psittacine (rood en geel)
wordt niet beïnvloed.

dec (zwartoog)

dark eyed clear

a dec

Eumelanine mutatie

Reductie van ongeveer 95% van het melanine in de
bevedering. Dat geeft een gele vogel met bijna geen groen
hierin, enkel bij de poot aanzet is een groene waas soms te
zien, een licht blauwe stuit, grijze poten en zwarte ogen.

Autosomaal recessief mutatie. Het psittacine (rood en geel)
wordt niet beïnvloed.

pastel

pastel

a pa

Eumelanine mutatie

Bij de pastel blijft ongeveer 50% van het zwarte eumelanine
zichtbaar in de kern van de baarden. Hierdoor verbleekt de
blauwe kleur die gevormd wordt in de sponszone Het gevolg
is dat er minder blauw licht terug door de cortex gestuurd
wordt en we daardoor een veel lichter gekleurde vogel krijgen,
de pastelvorm.

Autosomaal recessief mutatie. Zwart wordt grijs en groen
wordt vuil geel-groenachtig.

dilute

dilute.

dil

Eumelanine mutatie.

Het betreft een egale kwantitatieve reductie van 80 á 90
procent.

Autosomaal recessief mutatie. Deze moet een groene waas
tonen, is deze helder geel dan zit er een andere mutatie bij.

pale fallow.

pale fallow.

pf

Eumelanine mutatie.

De kwaliteit van het oxidatie proces veroorzaakt een bruingrijze
eumelanine kleur, waarbij het aantal korrels ook reduceert. In
de bevedering, ogen, poten en nagels is de mutatie zichtbaar.

Autosomaal recessief mutatie. Bij palefallow zien we geen
eumelanine meer in de nagels, zie je dit wel dan is het een
andere fallow vorm zoals dun of bronze fallow.

Zie verder volgende bladzijde.
Terug naar Index
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Mutatie:

Engelstalige
naam.

Mutatie
Type mutant.
symbool.

Het gevolg van de mutatie.

Opmerking.

bronze fallow.

bronze fallow.

abz

Eumelanine mutatie.

De kwaliteit van het oxidatie proces veroorzaakt een bruingrijze Autosomaal recessief mutatie. Deze laat in de nagels nog
eumelanine kleur. De mutatie is ook zichtbaar in ogen, poten
pigment / eumelanine zien.
en nagels.

recessief bont.

recessive pied.

s

Eumelanine mutatie.

Verdeeld over de vogel wordt het eumelanine voor 90% of
meer gereduceerd. Bij de poten en op de vleugelbochten zie
men nog een groene of blauwe waas, voor de rest is deze
helemaal geel.

mottle

mottle

mo

Eumelanine mutatie.

De vogels worden normaal geboren, en krijgen geleidelijk hun Vererft multifactorieel.
bont verenkleed. Deze bontvorm vererft multifactorieel. Mottle
mutaties blijven een heel jaar ruien/ verkleuren en kunnen
van totaal bont ook weer terug naar hun originele kleur gaan.

Autosomaal recessief mutatie. Bij de nigrigenis zie je een
lichtgrijze waas op de wangen. Nagenoeg geen tekening!

Geslachtsgebonden recessief verervende mutaties:
Mutatie:

Engelstalige
naam:

Mutatie Type mutant :
symboo
l:

Het gevolg van de mutatie:

Opmerking:

opaline.

opaline.

Zop

Door deze herschikking ontstaan, in vergelijking met de
wildvorm, volledig nieuwe gekleurde kleurvelden in de
bevedering.

Opaline vererft geslachtsgebonden recessief.

Herschikking
kleurpigmenten.

Zo verschijnt op bepaalde plaatsen psittacine (rood/geel), waar
deze bij de normale wildkleur niet op die plaatsen zit.
pale

pale

inopt

Eumelanine mutatie.

Er is een beperkte afname (ongeveer 15%) van het eumelanine Pale vererft geslachtsgebonden recessief en is een allele
(zwart).
van SL ino

Terug naar Index
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Autosomaal en (onvolledig) dominant verervende mutaties:
Mutatie:

Mutatie
symbool :
D

Type mutant :

Donkerfactor.

Engelstalige
naam:
Darkfactor.

Dominant bont.

Dominant pied.

Pi

Eumelanine
mutatie.

Violet.

Violet.

V

Gezoomd

Edged dilute.

Ed

Misty ( Bleek)

Misty

Mt

Slaty

Slaty

Slt

Euwing

Euwing

Eu

Het gevolg van de mutatie:

Verandering van door verandering van de baardbouw, kleinere baarddiameter en minder diepe
de vederstructuur. bewolkte zone vindt er meer absorptie van licht plaats, waardoor de
totaalkleur donkerder groen wordt. De diameter van de baarden wordt kleiner,
hierdoor wordt de bevedering wat dunner en ogen de vogels wat smaller.

Opmerking:
Is onvolledig dominant
Enkelfactorig (D)onker/dark
Dubbelfactorig (D)ubbel (D)onker / double
dark.
De kleurbenaming mauve is gewijzigd in
donker grijsblauw.
Bij een vogel met een dubbele
donkerfactor DD zal de totaalkleur nog
donkerder worden.
Is autosomaal dominant.

Dominant bont is een vorm van leucisme. Het verschil tussen leucisme en
albinisme is de oogkleur. Bij leucisme wordt de oogkleur niet aangetast, bij
albinisme is het oog pigmentloos en daardoor rood van kleur. De dominant
bonte zorgt voor een plaatselijk totaal ontbreken van eumelanine, met een
min of meer vast patroon. In tegenstelling tot de recessief bonte is er bij de
dominant bonte wel geslachts verschil waarneembaar.
Verandering van Door een structuur verandering in de sponszone wordt geen blauw maar violet Is onvolledig dominant.
de vederstructuur. licht verstrooid.
In de standaard wordt uitgegaan van de
DF Violet blauw zonder een donkerfactor.
Eumelanine
De lichaamsveren van enkelfactorige vogels ondergaan een kwantitatieve
Is onvolledig dominant.
mutatie.
reductie van ongeveer 50%.in de kern van de veer meer dan aan de rand. De
Dubbelfactorige niet verwarren met
pennen tonen een beperkte reductie. Dubbelfactorige vogel reduceren meer tot pastel. De zoom in de veren is nog licht
ca 80-90% en zijn ook de pennen opgebleekt.
aanwezig.
Eumelanine
Misty mutatie waarbij er een minimale afname is van het eumelanine.
Is onvolledig dominant. Alleen de dubbel
mutatie.
Wanneer de vogels EF misty zijn, resulteert dat in een wat doffer ogende
factorige wordt gevraagd. Wanneer de
vogel die weinig afwijkt van de wildvorm. Bij de DF misty groene vogels
vogels EF misty zijn, resulteert dat in
neigen de kleuren naar een flets olijfgroen lichtbruin bewaasd e vogel.
een wat doffer ogende vogel die weinig
afwijkt van de wildvorm.
Veerstructuur
Bij deze mutant veranderd de kleur van de keratine waaruit de veer is
Vererft autosomaal dominant.
mutatie.
opgebouwd. Normaal is deze melkachtig van kleur gekleurd, maar bij de slaty Het resultaat is dat in de blauwreeks de
is het doorzichtig geworden. Er is ook een kleine toename van eumelanine. Bij lichaamskleur blauw met grijze waas
groen wordt de lichaamskleur groen met grijze waas.
wordt.
Eumelanine
Opvallend is de afscheiding van het vleugeldek en de mantel. De mantel is
Vererft onvolledig dominant.
mutatie.
bleker van kleur waardoor een duidelijke V tekening op de rug zichtbaar is. In
de vleugels wordt een eumelanine toename waargenomen waardoor de naam
Euwing wordt verklaard.
Terug naar Index
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In deze standaard zijn de volgende mutaties per soort verwerkt.
blauw.
turquoise
nsl ino
dec. (zwartoog)
pastel
dilute
pale fallow.
bronze fallow.
recessief bont.
donkerfactor.
dominant bont.
violet.
gezoomd
misty ( Bleek)
slaty
euwing
opaline
pale

Agapornis personatus
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O
O

Agapornis fischeri
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Aggapornis nigrigenis
X
X
X
X
X
X
O
O
X
X
X
X
X
X
X
X
O
O

Agapornis lilianae
X
X
X
X
X
X

Agapornis taranta

O
O
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

De met O aangemerkte mutaties per soort zijn nog niet in deze standaard meegenomen omdat de kweek zich nog in een zeer experimenteel stadium bevindt

Terug naar Index
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FYSIEKE STANDAARD
Formaat:
De Agapornis lilianae is 13,5 cm lang gemeten vanaf de schedel tot het uiteinde van de
staart. Het formaat dient een harmonisch geheel te vormen met het type van de vogel.
Model:
De borst is goed gevuld en dient een elegante ronding te vertonen, meevolgend met de
ronding van de vleugels De buik dient harmonisch aan te sluiten in het verlengde van de
borst en mag niet doorhangen. De vleugels dienen goed aansluitend op het lichaam te
worden gedragen en op de bovenstaartdekveren te rusten Alle vleugelpennen dienen
ongeschonden aanwezig te zijn, niet afhangend of kruisend.De stuit dient een rechte lijn
met de staart te vertonen. De staart is wigvormig waarvan de top licht afgerond is.
Houding:
Wanneer de Agapornis lilianae rustig op stok zit, maakt de ruglijn een hoek van ongeveer
60° met het horizontaal. Het lichaam moet vrij van de stok gedragen worden. Hij moet een
fiere houding tonen en de zo natuurlijk mogelijke lichaamsvormen dienen volledig met
elkaar in harmonie te zijn.
Conditie:
Voor een goede beoordeling is een optimale conditie een eerste vereiste. De Agapornis
lilianae moet volledig bevederd zijn en vrij zijn van vuil en ongedierte. Hij moet helder uit
zijn ogen kijken, mag geen vochtige plekjes rond neusgaten en snavel vertonen en mag ook
niet 'bol' zitten.
Kop:
Het voorhoofd is vanaf de snavel licht gerond naar achteren toe. De kruin moet licht gerond
zijn. Het achterhoofd is iets afgeplat. De nek mag iets inval vertonen.
Ogen
Het oog is centraal geplaatst, nagenoeg in het midden van de kop en dient helder uitstralend
en te zijn
en omgeven door een ononderbroken zuivere witte oogring.
Snavel:
De snavel dient slank kort gebogen te zijn, onbeschadigd en goed ingetrokken. De punt van
de bovensnavel dient naar de borst gericht te zijn en ondersnavel moet goed in bovensnavel
passen. De ondersnavel is nagenoeg onzichtbaar.

Ringmaat:
4 mm

Bevedering:
De bevedering dient compleet te zijn, schoon en glanzend.
Het tekeningspatroon:
De tekeningsonderdelen van de Agapornis lilianae zijn:
De kop en maskertekening:
Beslaat het voorhoofd, kruin, wangen en kin, keel en bovenborst en loopt vanaf een vrij
scherpe scheiding in de nek tot in de borst. De bef eindigt ongeveer 2 cm onder de
snavelpunt.
De afscheiding borst - buik
Loopt ongeveer 1 cm onder de lijn van vleugelbocht tot vleugelbocht in een diep gebogen
lijn. Deze scheiding moet scherp zijn.
Een vlek in het hart van de staartpennen.
De vlek gaat over in een bloktekening ter grootte van enkele mm en vervolgens een rand
aan het eind van de staartpennen, ter breedte van enkele mm.
Vleugelbochten:
Deze steken iets af tov de vleugelkleur.
Buitenvlag en binnenvlag vleugelpennen:
De buitenvlag is groen en de binnenvlag zwart.
Oogring:
De ogen zijn omgeven door een onbevederde witte oogring van washuid, van ongeveer
3 a 4 mm breed.
Terug naar index

Poten:
Korte stevige poten, 2 tenen naar voren, 2 naar achteren, alle onbeschadigd aanwezig, de
zitstok goed vastgrijpend. Elke teen is voorzien van een gelijkmatig, natuurlijk gebogen en
eenkleurige nagel, welke onbeschadigd dient te zijn.
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OMSCHRIJVING GROEN SERIE:
Kleurslag:

Man/Pop:

Kleur:
Flanken, nek, buik en
anaalstreek:

Groen.

Lichtgroen.

Onderstaartdek veren:

Lichtgroen.

Bovenstaartdek veren:

Lichtgroen.

Staartpennen:

Lichtgroen met een een bleker
uiteinde..

Man/Pop:

D groen.

Lichtgroen.

Mantel:
Stuit:

Snavel:

Man/Pop:
Donkergroen.

Man/Pop:

DD groen.
Olijfgroen.

Violetgroen.
Groen nuance donkerder dan de
wildkleur met violette waas.

Nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geeft een licht gehamerde indruk.
Donkergroen.
Olijfgroen.
Groen nuance donkerder dan de
wildkleur met violette waas
Donkergroen.
Olijfgroen.
Groen nuance donkerder dan de
wildkleur met violette waas
Donkergroen.
Olijfgroen.
Groen nuance donkerder dan de
wildkleur met violette waas.
Donkergroen met een een bleker
Olijfgroen met een een bleker
Groen nuance donkerder dan de
uiteinde..
uiteinde..
wildkleur met violette waas met een
bleker uiteinde..
Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Poten:
Nagels:
Ogen:

Grijs.
Nuance donkerder grijs dan de poten.
Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil..

Tekening:
Voorhoofd, kruin:

Helder oranjerood voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een olijfgeel
achterhoofd en tenslotte in een
lichtgroene nek.

Wangen,kin, keel en
bovenborst:

Wangen oranjerood doorlopend tot
voorbij de ogen, vervolgens aan de
onderzijde doorlopend tot op de
groene borstkleur.

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:
Staartpennen:
Oogring:

Helder oranjerood voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een olijfgeel
achterhoofd en tenslotte in een
donkergroene nek.

Helder oranjerood voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een olijfgeel
achterhoofd en tenslotte in een
olijfgroene nek.

Wangen oranjerood doorlopend tot
Wangen oranjerood doorlopend tot
voorbij de ogen, vervolgens aan de
voorbij de ogen, vervolgens aan de
onderzijde doorlopend tot op de
onderzijde doorlopend tot op de
donkergroene borstkleur.
olijfgroene borstkleur.
De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt.
Geelgroen.
Geel-donkergroen.
Geel-olijfgroen.
Groene buitenvlag, zwarte binnenvlag. Donkergroene buitenvlag, zwarte
Olijfgroene buitenvlag, zwarte
binnenvlag.
binnenvlag.
In het hart een oranjegele vlek overgaand in een zwarte bloktekening.

Helder oranjerood voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een olijfgeel
achterhoofd tenslotte in een
donkergroen violetkleurige nek.
Wangen oranjerood doorlopend tot
voorbij de ogen, vervolgens aan de
onderzijde doorlopend tot op de
violetgroene borstkleur.
Geel-violetgroen.
Violetgroene buitenvlag, zwarte
binnenvlag.

Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Groen serie:
Groen:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving

Kleur:
De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit.
De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.

Tekening:
De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de conditie.
De maskerkleur moet zuiver helder oranjerood zijn, donkere aanslag op bovenschedel en in de wangen geniet niet de voorkeur.
Geeltinten onder het masker moeten vermeden worden.
De zijkanten van het masker in de richting van de achternek vertonen een olijfgele overgangszone.
Er dient geselecteerd te worden op een zo oranjerood mogelijk masker.
De beide middelste staartpennen hebben geen dwarstekening.

D groen:

Zie groen maar met een donkergroene lichaamskleur.
Er dient aandacht besteed te worden aan de kwaliteit van de bevedering.
Verder wordt gestreefd naar een zo egaal mogelijke lichaamskleur.

DD groen:

Zie groen maar met een olijfgroene lichaamskleur..
Er dient aandacht besteed te worden aan de kwaliteit van de bevedering.
Verder wordt gestreefd naar een zo egaal mogelijke lichaamskleur.

Violetgroen:

Zie groen maar met een donkergroene lichaamskleur met violette waas.
Verder wordt gestreefd naar een zo egaal mogelijke lichaamskleur
.
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OMSCHRIJVING BLAUW SERIE:
Kleurslag:

Man/Pop:
Blauw.

Flanken, nek, buik en
anaalstreek:
Mantel:

Hemelsblauw.

Stuit:
Onderstaartdek -veren:
Bovenstaartdek -veren:
Staartpennen:

Hemelsblauw.
Hemelsblauw.
Hemelsblauw.
Hemelsblauw met een bleker
uiteinde.

Man/Pop:
D blauw.
Donkerblauw.

Man/Pop:
DD blauw.
Donker grijsblauw.

Nuance donkerder dan rest van het lichaam een licht gehamerde indruk.
Donkerblauw.
Donkerblauw.
Donkerblauw.
Donkerblauw met een bleker uiteinde.

Donker grijsblauw.
Donker grijsblauw.
Donker grijsblauw.
Donker grijsblauw met een bleker
uiteinde.
Hoornkleurig met licht roze waas,aan de basis een witte snavelriem.
Grijs.
Nuance donkerder grijs dan de poten.

Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:

Man/Pop:
Violetblauw.
Violetblauw.
Dieper violetblauw dan de rest van
het lichaam.
Violetblauw.
Violetblauw.
Violetblauw.
Violetblauw met een bleker uiteinde.

Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.

Tekening:
Voorhoofd en kruin:

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:
Staartpennen:
Oogring:

Helderwit voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een lichtgrijs
achterhoofd en tenslotte in een
hemelsblauwe nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de hemelsblauwe
borstkleur.
Opgebleekt hemelsblauw.
Hemelsblauwe buitenvlag, zwarte
binnenvlag.

Helderwit voorhoofd en kruin,
Helderwit voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een grijs
vervolgens overgaand in een grijs
achterhoofd en tenslotte in een
achterhoofd en tenslotte in een
donkerblauwe nek.
donker grijsblauwe nek..
Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de donkerblauwe
doorlopend tot op de donker
borstkleur.
grijsblauwe borstkleur.
De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt.
Opgebleekt donkerblauw.
Opgebleekt donker grijsblauw.
Donkerblauwe buitenvlag, zwarte
Donker grijsblauwe buitenvlag, zwarte
binnenvlag.
binnenvlag.
In het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening.

Helderwit voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een lichtgrijs
achterhoofd en tenslotte in een
violetblauwe nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de violetblauwe
borstkleur.
Opgebleekt violetblauw.
Violetblauwe buitenvlag, zwarte
binnenvlag.

Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Blauw serie:
Blauw:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving

Kleur:
De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit.
De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.

Tekening:
De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening.
Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist.
Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn geen duidelijke afscheidingen vereist
Bij blauw is dit een moeilijkheid om goed strak te krijgen wel is het er naar te streven.

D blauw:

Zie blauw maar met een donkerblauwe lichaamskleur.

DD blauw:

Zie blauw maar met een mauve lichaamskleur.

Violetblauw:

Zie blauw maar met een violetblauwe lichaamskleur.
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OMSCHRIJVING TURQUOISE SERIE:

Kleurslag:

Man/Pop:
Turquoise.

Flanken, nek, buik en
anaalstreek:
Mantel:

Blauw met groene waas.

Stuit:
Onderstaartdek -veren:
Bovenstaartdek -veren:
Staartpennen:

Blauw met groene waas.
Blauw met groene waas.
Blauw met groene waas.
Blauw met groene waas met een
bleker uiteinde.

Man/Pop:
D turquoise.
Donkerblauw met groene waas.

Man/Pop:
DD turquoise.
Donker grijsblauw met groene waas.

Man/Pop:
Violet turquoise.
Violetblauw met groene waas.

Nuance donkerder dan de rest van het lichaam

Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:

Donkerblauw met groene waas..
Donker grijsblauw met groene waas Violetblauw met groene waas.
Donkerblauw met groene waas.
Donker grijsblauw met groene waas Violetblauw met groene waas.
Donkerblauw met groene waas.
Donker grijsblauw met groene waas Violetblauw met groene waas.
Donkerblauw met groene waas met
Donker grijsblauw met groene waas Violetblauw met groene waas meteen
een bleker uiteinde.
met een bleker uiteinde.
bleker uiteinde.
Nuance lichter rood dan de wildvorm met aan de basis een witte snavelriem.
Licht grijs.
Nuance donkerder grijs dan de poten.
Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.

Tekening:
Voorhoofd, kruin,kin, keel
en bovenborst:

Helder licht geeloranje voorhoofd en
kruin, vervolgens overgaand in een
blauw met groene waas achterhoofd
tenslotte in een blauw met groene
waas nek..

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de donker
doorlopend tot op de violetblauwe
grijsblauw met olijfgroene waas
borstkleur.
borstkleur.
De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt
Lichtgeel -blauw met groene waas.
Lichtgeel-donkerblauw met
Lichtgeel - donker grijsblauw kleurig Lichtgeel violetblauw met groene
donkergroene waas.
met olijfgroene waas.
waas.
Blauw met groene waas buitenvlag
Donkerblauw met donkergroene
Donker grijsblauw kleurig met
Violetblauw met groene waas
en zwarte binnenvlag.
waas buitenvlag en zwarte
olijfgroene waas buitenvlag en zwarte buitenvlag en zwarte binnenvlag.
binnenvlag.
binnenvlag.
In het hart een cremewitte vlek overgaand in een grijze bloktekening.
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:

Staartpennen:
Oogring:

Helder licht geeloranje voorhoofd en
kruin, vervolgens overgaand in een
donkerblauw met donkergroene
waas achterhoofd tenslotte in een
donkerblauwe met groene waas nek..
.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de blauw met
doorlopend tot op de donkerblauw
groene waas borstkleur.
met donkergroene waas borstkleu.r

Helder licht geeloranje voorhoofd en
kruin, vervolgens overgaand in een
donker grijsblauw met groene waas
achterhoofd tenslotte in een donker
grijsblauw met olijfgroene waas nek..

Helder licht geeloranje voorhoofd en
kruin, vervolgens overgaand in een
violetblauw met groene waas
achterhoofd tenslotte in een
violetblauwe nek.
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Keurtechnische aanwijzingen Turquoise serie:
Turquoise:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving

Kleur:
De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit.
De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.

Tekening:
De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit en de symmetrie van de tekening.
Tussen de kleur van de kin en de bef is een goede ononderbroken afscheiding die een goede aflijning vereist.
Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn geen duidelijke afscheidingen vereist.
Bij turquoise is dit een moeilijkheid om goed strak te krijgen wel is het er naar te streven.

D turquoise:

Zie Turquoise maar lichaamskleur is donkerblauw met donkergroene waas.

DD turquoise:

Zie Turquoise maar lichaamskleur is donker grijsblauw kleurig met olijfgroene waas.

Violet turquoise:

Zie turquoise maar lichaamskleur is violetblauw met groene waas.
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OMSCHRIJVING SLATY SERIE:
Kleurslag:
Flanken, nek, buik en
anaalstreek:
Mantel:
Stuit:
Onderstaartdek veren:
Bovenstaartdek veren:
Staartpennen:
Snavel:

Man/Pop.

Man/Pop.

Man/Pop:

Slaty groen.

Slaty turquoise

Slaty blauw.

Groen met grijze waas.

Blauw met grijsgroene waas

Groen met grijze waas.
Groen met grijze waas.
Groen met grijze waas.
De staartpennen zijn overwegend groen met
grijze waas met een bleker uiteinde.
Rood naar boven toe opgebleekt met aan de
basis een witte rand.

Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Blauw met grijsgroene waas
Blauw met grijze waas.
Blauw met grijsgroene waas
Blauw met grijze waas.
Blauw met grijsgroene waas
Blauw met grijze waas.
Overwegend grijsgroen op een blauwe
De staartpennen zijn overwegend groen met grijze
ondergrond met een grijs uiteinde.
waas met een bleker uiteinde.
Lichtrood met aan de basis een witte
Hoornkleurig met roze waas,aan de basis een witte
snavelriem.
snavelriem.
Grijs

Poten:
Nagels:
Ogen:

Blauw met grijze waas.

Nuance donkerder grijs dan de poten.
Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.

Tekening:
Voorhoofd, kruin, kin, keel en
bovenborst:

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:
Staartpennen:

Oogring:

Oranjerood, kruin overgaand in olijfgeel
achterhoofd doorlopend, in de lichtgroene nek.

Helder licht geeloranje voorhoofd en kruin,
Helder wit, kruin overgaand in grijs op blauwe
vervolgens overgaand in een blauw met
ondergrond achterhoofd, doorlopend in de grijs op
grijsgroene waas achterhoofd tenslotte in een
blauwe ondergrond nek.
blauw met grijsgroene waas nek..
Wangen oranjerood , nuance lichter dan
Wangen wit doorlopend tot voorbij de ogen,
Wangen wit, doorlopend tot voorbij de ogen en aan
voorhoofd, doorlopend tot voorbij de ogen en
vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot op de onderzijde doorlopend tot de grijs op blauwe
aan de onderzijde doorlopend tot de lichtgroene de blauw met groene waas borstkleur.
ondergrond borstkleur.
borstkleur.
De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt.
Wit-groen met grijze waas.
Lichtgeel -blauw met grijsgroene waas.
Wit-blauw met grijze waas.
Groen met grijze bewaasde buitenvlag en
Blauw met een grijsgroen bewaasde buitenvlag Blauw met grijze bewaasde buitenvlag en zwarte
zwarte binnenvlag.
en zwarte binnenvlag.
binnenvlag.
De secundaire staartpennen hebben in het
Blauw met een grijsgroene waas en een lichter De secundaire staartpennen hebben in het midden
midden een oranje-gele en zwarte
uiteinde. De secundaire staartpennen hebben in een witte en zwarte dwarstekening.
dwarstekening.
het midden een licht geeloranje vlektekening
met een zwarte zone omgeven.
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Slaty serie:
Slaty groen:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving

Kleur:
Met de kleur “slaty groen ” wordt een groen met een grijze waas bedoeld.
De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit.
De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.

Tekening:
De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening.
Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist.

Slaty turquoise:

Kleur:
Met de kleur “slaty turquoise” wordt een blauw met een grijsgroene waas bedoeld.
De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit.
De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.
De stuitkleur is grijs als duidelijk kenmerk voor de slatyfactor.

Tekening:
De bef is bij slaty turquoise moeilijk goed strak te krijgen wel is het er naar te streven.

Slaty blauw:

Kleur:
Met de kleur “slaty blauw” wordt een blauw met een grijze waas bedoeld.
De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit.
De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.
De stuitkleur is grijs als duidelijk kenmerk voor de slatyfactor.

Tekening:
De bef is bij slaty blauw moeilijk goed strak te krijgen wel is het er naar te streven.

Terug naar index

Pagina 16 van 61

OMSCHRIJVING NSL INO SERIE:
Kleurslag:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop:

NSL ino groen (lutino).

NSL ino blauw (albino).

NSL ino turquoise.

Flanken, buik en anaalstreek:
Mantel:
Stuit:

Geel.
Geel.
Geel.

Wit.
Wit.
Wit.

Onderstaartdek veren:
Bovenstaartdek veren:
Staartpennen:

Geel.
Geel.
De staartpennen zijn geel met een bleker
uiteinde. .
Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de
basis een witte snavelriem.

Wit.
Wit.
Wit.

Snavel:

Poten:

Lichtgeel.
Lichtgeel.
Lichtgeel.

Lichtgeel.
Lichtgeel.
De staartpennen zijn overwegend lichtgeel
met een bleker uiteinde.
Hoornkleurig-met licht roze waas aan de basis Rood, nuance lichter dan de wildkleur, naar
een witte snavelriem.
boven toe opgebleekt met aan de basis een
witte snavelriem.
Vleeskleurig.

Nagels:
Ogen:

Hoornkleurig.
Rood, iris iets lichter dan pupil.

Tekening:
Voorhoofd en kruin:

Helder licht oranjerood voorhoofd en kruin
vervolgens overgaand in een lichtgeel
achterhoofd en tenslotte in een lichtgele nek.
Wangen lichtoranjerood doorlopend tot voorbij
de ogen; vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de lichtgele borstkleur.

Bef:

Helder oranjerood voorhoofd en kruin
Wit.
vervolgens overgaand in een geel achterhoofd
en tenslotte in een gele nek.
Wangen oranjerood doorlopend tot voorbij de Wit.
ogen; vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de gele kleurscheiding.
De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt.

Vleugelbochten:

Geel.

Wit.

Lichtgeel

Grote vleugelpennen:
Staartpennen:

Gele buitenvlag, witte binnenvlag.
De secundaire staartpennen hebben in het
hart een oranje-gele vlek overgaand in een
witte bloktekening met aan het uiteinde een
smalle witte rand.

Wit.
Wit.

Lichtgele buitenvlag, witte binnenvlag.
De secundaire staartpennen hebben in het
hart een licht oranjerode vlek overgaand in
een witte bloktekening met aan het uiteinde
een smalle witte rand.

Wangen,kin, keel en bovenborst:

Oogring:

Het oog is omgeven door een heldere onbevederde witte oogring.
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Keurtechnische aanwijzingen NSL ino serie:
Nsl ino groen (lutino):

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving
Kleur:
Lichaamskleur helder geel.
Kopkleur oranjerood overgaand naar het gele achterhoofd.
Aan de kleurdiepte en egaliteit mogen we strenge eisen stellen.
De poten van veel NSL ino vogels hebben vaak een lichtgrijze kleur.
De voorkeur gaat uit naar vleeskleurige poten.
Tekening:
Het masker dient helder oranje rood te zijn en zo egaal mogelijk.

Nsl ino blauw (albino):

Kleur:
De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden.
De witte kleur dient smetteloos wit te zijn.
De albino wordt gekeurd door het niet aanwezig zijn van tekening gekeurd in schaal 2.

Nsl ino turquoise:

Kleur:
Lichaamskleur lichtgeel.
Kopkleur oranjeroze overgaand naar lichtgeel achterhoofd.
Kin en wangen zijn iets wit bewaasd.
Kenmerk van turquoise zijn de onregelmatige lichtgele vlekken verdeeld over het lichaam.
Tekening:
Het masker vormt een mooi contrast met de lichaamskleur en dient strak afgetekend zijn.
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OMSCHRIJVING DARK EYED CLEAR (ZWARTOOG) SERIE:
Kleurslag:

Kleur:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop:

DEC groen (Gele zwartoog).

DEC blauw (Witte zwartoog).

DEC turquoise.

Borst, flanken, buik en anaalstreek:
Mantel:
Stuit:
Onderstaartdekveren:

Geel.
Geel.
Geel.
Geel.

Wit.
Wit
Wit.
Wit.

Lichtgeel.
Lichtgeel.
Lichtgeel.
Lichtgeel.

Bovenstaartdekveren:
Staartpennen:

Geel.
De staartpennen zijn overwegend geel met
een bleker uiteinde.
Rood, naar boven toe opgebleekt met aan
de basis een witte snavelriem.

Wit.
Wit.

Lichtgeel.
De staartpennen zijn overwegend lichtgeel met
een bleker uiteinde.
Hoornkleurig met rozige waas en aan de basis
een witte snavelriem.

Oranjerood voorhoofd en kruin overgaand
in geel van het achterhoofd en daarna in
de gele nek.
Wangen oranjerood iets lichter van kleur
dan voorhoofd doorlopend voorbij het oog
en vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot de gele borstkleur.

Wit

Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:

Hoornkleurig met rozige waas en aan de basis
een witte snavelriem.
Grijs.
Nuance donkerder grijs dan poten.
Donkerbruin , iris iets lichter dan pupil.

Tekening:
Voorhoofd, kruin:

Wangen, kin, keel en bovenborst:

Licht oranjegeel voorhoofd en kruin overgaand in
lichtgeel van het achterhoofd en daarna in de
lichtgele nek.
Wangen licht oranjegeel iets lichter van kleur dan
voorhoofd doorlopend voorbij het oog en
vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot de
lichtgele borstkleur.

Wit.

Bef:

De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt.

Vleugelbochten:

Wit-geel.

Grote vleugelpennen:
Staartpennen:

Gele buitenvlag en lichtgele binnenvlag
Wit.
Gele buitenvlag en lichtgele binnenvlag.
Geel met in het hart een oranje-gele vlek, Wit.
Geel met in het hart een oranje-lichtgele vlek,
overgaand in een witte bloktekening.
overgaand in een witte bloktekening.
Het oog is omgeven door een heldere onbevederde witte oogring.

Oogring:

Wit.

Wit-lichtgeel.
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Keurtechnische aanwijzingen Zwartoog serie:
Gele zwartoog (DEC groen):

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving
Net als pastel is de zwartoog een allele van het a-locus.
Niet verwarren met DF gezoomd PastelIno. formaat en de afwijkende stuitkleur.
Wel dient men op te letten of er hybridisering heeft plaats gevonden.
Dit is doorgaans te herkennen aan het formaat en de afwijkende stuitkleur.
Kleur:
De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit.
De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.
Dijbeentjes kunnen bij de gele zwartoog groen bewaasd zijn, de voorkeur gaat uit naar schone gele dijbeentjes.
Tekening:
De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening.
Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist.
Bij de verschillende kleuren van de kop zijn geen duidelijke afscheidingen vereist
Bijzondere aandacht aan de slagpennen, deze moeten grijs zijn.

Witte zwartoog (DEC blauw):

Algemeen:
De witte zwartoog wordt beoordeeld op het donkergroene keurbriefje.
Net als pastel is de zwartoog een allele van het a-locus.
Niet verwarren met DF gezoomd PastelIno.
Kleur:
Helder wit.
De dijbeentjes kunnen bij de witte zwartoog blauw bewaasd zijn, de voorkeur gaat uit naar schone van kleur zijnde dijbeentjes.
Tekening:
Zie dec groen:.
Keuren in Schaal 2.

DEC turquoise:

Kleur:
De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit.
De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.
Dijbeentjes kunnen bij de dec turquoise blauwgroen bewaasd zijn.
De voorkeur gaat uit naar schone lichtgele dijbeentjes
De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe
Tekening:
Zie dec groen:.
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OMSCHRIJVING MISTY SERIE:
Kleurslag:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop:

Misty groen.

Misty blauw.

Misty turquoise.

Flanken, nek, buik en
anaalstreek:
Mantel:
Stuit:
Onderstaartdekveren:
Bovenstaartdekveren;

Flets olijfgroen met licht bruine waas.

Flets blauw met lichtgrijze waas.

Flets blauw met grijsgroene waas.

Flets olijfgroen met licht bruine waas.
Flets olijfgroen met licht bruine waas.
Flets olijfgroen met licht bruine waas.

Nuance donkerder dan rest van het lichaam.
Flets blauw met lichtgrijze waas.
Flets blauw met lichtgrijze waas.
Flets blauw met lichtgrijze waas.

Flets blauw met grijsgroene waas.
Flets blauw met groene waas.
Flets blauw met groene waas.

Staartpennen:

De staartpennen zijn flets olijfgroen met licht
bruingrijze waas. met een bleker uiteinde..
Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis
een witte snavelriem.

De staartpennen zijn flets blauw met lichtgrijze
waas en met een bleker uiteinde.
Hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een
witte snavelriem.

Snavel

Poten:
Nagels:
Ogen:

De staartpennen zijn overwegend flets blauw met
groene waas met een bleker uiteinde.
Nuance lichter rood dan de wildkleur, naar boven
toe opgebleekt, met aan de basis een witte
snavelriem.

Grijs.
Nuance donkerder grijs dan poten.
Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.

Tekening:
Voorhoofd en kruin:

Oranjerood voorhoofd en kruin overgaand in
olijfgeel van het achterhoofd en daarna in de flets
olijfgroen met bruine waas nek.

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Wangen oranjerood iets lichter van kleur dan
voorhoofd doorlopend voorbij het oog en
vervolgens aan de onderzijde doorlopend tot flets
olijfgroen met licht bruingrijze waas.

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:
Staartpennen:

Oogring:

Geel flets olijfgroen met licht bruingrijze waas

Helderwit voorhoofd en kruin overgaand in de flets Helder licht geeloranje voorhoofd en kruin,
blauw met lichtgrijze waas van het achterhoofd en vervolgens overgaand in een flets blauw met groene
daarna in de flets blauw met bruine waas nek.
waas grijs achterhoofd en tenslotte in flets blauw
met groene waas in de nek.
Wangen wit iets lichter van kleur dan voorhoofd
Wangen lichtgeel oranje doorlopend tot voorbij de
doorlopend voorbij het oog en vervolgens aan de ogen en vervolgens aan de onderzijde doorlopend
onderzijde doorlopend tot de flets blauwe met
tot op de kleurscheiding.
lichtgrijze waas borstkleur.
De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt.
Opgebleekt lichtblauw met een grijze waas.
Lichtgeel flets blauw met groene waas.

Flets olijfgroen met bruine waas buitenvlag en
Flets blauw met lichtgrijs bewaasde buitenvlag en Flets blauwachtige met groen bewaasde buitenvlag
zwarte binnenvlag.
zwarte binnenvlag
en zwarte binnenvlag.
Flets olijfgroen met licht bruingrijs bewaasd, met in Flets blauw met lichtgrijs bewaasd, met in het hart Flets blauw met groene waas met in het hart een
het hart een oranje-gele vlek overgaand in een
een witte vlek overgaand in een zwarte
licht oranje-gele vlek overgaand in een zwarte
zwarte dwarstekening.
bloktekening.
dwarstekening .
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Misty serie:
Misty groen:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving
Als tentoonstellingsvogels worden enkel de vogels met een dubbele mistyfactor, zonder donkerfactoren gevraagd.
De misty-factor moet duidelijk herkenbaar zijn.
Wel dient men op te letten of er hybridisering heeft plaats gevonden.
Dit is doorgaans te herkennen aan het formaat en de afwijkende stuitkleur.
Kleur:
Lichaamskleur is flets olijfgroen met licht bruine waas.
Een lichtere lichaamskleur is vaak een enkelfactorige mutatie deze beoordelen als groen zonder misty factor.
De egaliteit is een groot herkeningspunt bij deze factor.
Kopkleur is iets lichter dan bij groen.
.
Tekening:
De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening.
Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist.
Bij de verschillende kleuren van de kop zijn geen duidelijke afscheidingen vereist.
Bijzondere aandacht aan de slagpennen, deze moeten bruingrijs zijn.

Misty blauw:

Zie misty groen: maar lichaamskleur is flets blauw met lichtgrijze waas.

Misty Turquoise:

Zie misty groen: maar lichaamskleur is flets blauw met grijsgroene waas.
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OMSCHRIJVING PASTEL GROEN SERIE:
Kleurslag:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop:

Pastel groen.

Pastel D groen.

Pastel DD groen.

Pastel violetgroen.

Flanken, nek, buik en
anaalstreek:
Mantel:

Opgebleekt lichtgroen.

Stuit:
Onderstaartdek -veren:
Bovenstaartdekveren:

Opgebleekt lichtgroen.
Opgebleekt lichtgroen.
Opgebleekt lichtgroen.

Staartpennen:

De staartpennen zijn overwegend
opgebleekt lichtgroen met een
bleker uiteinde..

Opgebleekt donkergroen.

Opgebleekt olijfgroen.

Opgebleekt violetgroen.

Een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.

Snavel:

Opgebleekt donkergroen.
Opgebleekt donkergroen.
Opgebleekt donkergroen.

Opgebleekt olijfgroen.
Opgebleekt olijfgroen.
Opgebleekt olijfgroen.

Opgebleekt violetgroen.
Opgebleekt violetgroen.
Opgebleekt violetgroen.

De staartpennen zijn overwegend
De staartpennen zijn overwegend
De staartpennen zijn overwegend
opgebleekt donkergroen met met
opgebleekt olijfgroen met een bleker opgebleekt violetgroen met een
een bleker uiteinde.
uiteinde.
bleker uiteinde.
Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Poten:
Nagels:

Lichtgrijs.
Nuance donkerder grijs dan de poten.

Ogen:

Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.

Tekening:
Voorhoofd en kruin:

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:
Staartpennen:
Oogring:

Oranjerood voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een
olijfgeel achterhoofd en tenslotte in
een opgebleekt groene nek.

Oranjerood voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een
olijfgeel achterhoofd en tenslotte in
een opgebleekt donkergroene nek.

Oranjerood voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een
olijfgeel achterhoofd en tenslotte in
een opgebleekt olijfgroene nek.

Helder oranjerood voorhoofd en
kruin, vervolgens overgaand in een
olijfgeel achterhoofd en tenslotte in
een opgebleekt violetgroene nek.
borstkleur.
Wangen oranjerood nuance lichter
Wangen oranjerood nuance lichter
Wangen oranjerood nuance lichter
Wangen oranjerood nuance lichter
dan voorhoofd doorlopend tot voorbij dan voorhoofd doorlopend tot voorbij dan voorhoofd doorlopend tot voorbij dan voorhoofd doorlopend tot voorbij
de ogen, vervolgens aan de
de ogen, vervolgens aan de
de ogen, vervolgens aan de
de ogen, vervolgens aan de
onderzijde doorlopend tot op de
onderzijde doorlopend tot op de
onderzijde doorlopend tot op de
onderzijde doorlopend tot op de
opgebleekt groene borstkleur.
opgebleekt donkergroene borstkleur. opgebleekt olijfgroene borstkleur.
opgebleekt violetgroene bortskleur.
De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt.
Geel opgebleekt lichtgroen.
Geel opgebleekt donkergroen.
Geel opgebleekt l olijfgroen.
Geel opgebleekt violetgroen.
Opgebleekt lichtgroene buitenvlag,
Opgebleekt donkergroene
Opgebleekt olijfgroene buitenvlag,
Opgebleekt violetgroene buitenvlag,
grijze binnenvlag.
buitenvlag, grijze binnenvlag.
grijze binnenvlag.
grijze binnenvlag.
In het hart een oranjegele vlek overgaand in een zwarte bloktekening.
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Pastel groen serie:
Pastel groen:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving
Bij de pastellen dient gestreefd te worden naar kleuregaliteit.
De te bleke types zijn meestal PastelIno en aangezien het hier een allelomorph van het a-locus betreft, geeft dat een blekere tussenkleur.
Deze types zijn niet gevraagd.

Kleur:
Pastelgroen = 50% opgebleekt groen.
De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit.

Tekening:
De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening.
Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist.
Bij de verschillende kleuren van de kop zijn geen duidelijke afscheidingen vereist.
Bijzondere aandacht aan de slagpennen, deze moeten grijs zijn.

Pastel D groen:

Zie Pastel D groen. 50% opgebleekt donkergroen.

Pastel DD groen:

Zie Pastel DD groen.50% opgebleekt olijfgroen.

Pastel violetgroen:

Zie Pastel groen met violet waas 50% opgebleekt violetgroen.
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OMSCHRIJVING PASTEL BLAUW SERIE:
Kleurslag:
Flanken, nek, buik en
anaalstreek:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop:

Pastel blauw.

Pastel D blauw.

Pastel DD blauw.

Pastel violetblauw.

Opgebleekt hemelsblauw.

Mantel:
Stuit:
Onderstaartdek veren:
Bovenstaartdek veren:
Staartpennen:

Opgebleekt donkerblauw.

Opgebleekt donkergrijsblauw.

Opgebleekt violetblauw.

Nuance donkerder dan de rest van het lichaam en geeft een licht gehamerde indruk.
Opgebleekt hemelsblauw.
Opgebleekt hemelsblauw.
Opgebleekt hemelsblauw.
De staartpennen zijn overwegend
opgebleekt hemelsblauw met een
bleker uiteinde.

Snavel:

Opgebleekt donkerblauw.
Opgebleekt donkergrijsblauw.
Opgebleekt donkerblauw.
Opgebleekt donkergrijsblauw.
Opgebleekt donkerblauw.
Opgebleekt donkergrijsblauw.
De staartpennen zijn overwegend
De staartpennen zijn overwegend
opgebleekt donkerblauw met een
opgebleekt donkergrijsblauw met een
bleker uiteinde.
bleker uiteinde..
Hoornkleurig met licht roze waas, aan de basis een witte snavelriem.

Poten:
Nagels:
Ogen:

Lichtgrijs.
Nuance donkerder dan de poten.
Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil

Opgebleekt violetblauw.
Opgebleekt violetblauw.
Opgebleekt violetblauw.
De staartpennen zijn overwegend
opgebleekt violetblauw met een
bleker uiteinde.

Tekening:
Voorhoofd, kruin:

Wnagen, kin, keel en
bovenborst:

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:
Staartpennen:
Oogring:

Helder wit voorhoofd en kruin,
overgaand in opgebleekt blauwgrijs
van het achterhoofd en overgaand in
de hemelsblauwe nek.

Helder wit voorhoofd en kruin,
overgaand in opgebleekt blauwgrijs
van het achterhoofd en overgaand in
de opgebleekt donkerblauwe nek.

Helder wit voorhoofd en kruin,
overgaand in opgebleekt blauwgrijs
van het achterhoofd en overgaand in
de opgebleekt donkergrijsblauwe
kleruige nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen tot de onderzijde doorlopend
ogen tot de onderzijde doorlopend
ogen tot de onderzijde doorlopend
aansluitend op de opgebleekt
aansluitend op de opgebleekt
aansluitend op de opgebleekt
hemelsblauw borst.
donkerblauw borst.
donkergrijsblauwe kleurige borst.
De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt.
Wit opgebleekt hemelsblauw.
Wit- opgebleekt donkerblauw.
Wit- opgebleekt donkergrijsblauw .
Opgebleekt hemelsblauwe buitenvlag, Opgebleekt donkerblauwe buitenvlag, Opgebleekt donkergrijsblauwe
grijze binnenvlag.
grijze binnenvlag.
buitenvlag, grijze binnenvlag.
In het hart een witte vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening.

Helder wit voorhoofd en kruin,
overgaand in opgebleekt blauwgrijs
van het achterhoofd en overgaand in
de opgebleekt violetblauwe nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen tot de onderzijde doorlopend
aansluitend op de opgebleekt
violetblauwe borst.
Wit-opgebleekt violet.
Opgebleekt violetblauwe buitenvlag,
grijze binnenvlag.

Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurttechnische aanwijzingen Blauw serie:
Pastel blauw:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving
Bij de pastellen dient gestreefd te worden naar kleuregaliteit.
De te bleke types zijn meestal PastelIno en aangezien het hier een allelomorph van het a-locus betreft, geeft dat een bleker tussenkleur.
Deze types zijn niet gevraagd.
Kleur:
Pastelblauw = 50% opgebleekt hemelsblauw
De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit
De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.
De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.
Tekening:
De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening.
Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist.
Bij de verschillende kleuren van de kop zijn geen duidelijke afscheidingen vereist.
Bijzondere aandacht aan de slagpennen, deze moeten grijs zijn.

Pastel D blauw:

Zie Pastel blauw = 50% opgebleekt donkerblauw.

Pastel DD blauw:

Zie Pastel blauw = 50% opgebleekt donkergrijsblauw.

Pstel violetblauw:

Zie Pastel blauw maar met violette waas.
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OMSCHRIJVING PASTEL TURQUOISE SERIE:
Kleurslag:
Flanken, nek, buik en
anaalstreek:
Mantel:
Stuit:
Onderstaartdek -veren:
Bovenstaartdekveren:
Staartpennen:
Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Voorhoofd, kruin:

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:

Staartpennen:
Oogring:

Man/Pop:
Pastel turqouise.

Man/Pop:
Pastel D turquoise.

Man/Pop.
Pastel DD turquoise.

Man/Pop:
Pastel violet turqouise.

Opgebleekt blauw met groene waas.

Opgebleekt donker blauw met groene Opgebleekt donker grijsblauw met
Opgebleekt violetblauw met groene
waas.
groene waas.
waas.
Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Opgebleekt blauw met groene waas. Opgebleekt donkerblauw met groene Opgebleekt donker grijsblauw met
Opgebleekt violetblauw met groene
waas.
groene waas.
waas.
Opgebleekt blauw met groene waas. Opgebleekt donkerblauw met groene Opgebleekt donker grijsblauw met
Opgebleekt violetblauw met groene
waas
groene waas
waas
Opgebleekt blauw met groene waas. Opgebleekt donkerblauw met groene Opgebleekt donker grijsblauw met
Opgebleekt violetblauw met groene
waas.
groene waas.
waas
Opgebleekt blauw met groene waas
Opgebleekt donkerblauw met groene Opgebleekt donker grijsblauw met
Opgebleekt violetblauw met groene
met een bleker uiteinde.
waas met een bleker uiteinde.
groene waas met een bleker uiteinde. waas met een bleker uiteinde.
Rood, nuance lichter dan de wildkleur met aan de basis een smalle snavelriem.
Lichtgrijs.
Nuance donkerder dan de poten.
Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.
Licht oranjegeel voorhoofd en kruin,
overgaand in opgebleekt blauw met
groene waas van het achterhoofd en
overgaand in de opgebleekt blauw
met groen bewaasde nek.

Licht oranjegeel voorhoofd en kruin,
Licht oranjegeel voorhoofd en kruin,
Licht oranjegeel voorhoofd en kruin,
overgaand in opgebleekt donker
overgaand in opgebleekt donker
overgaand in opgebleekt violetblauw
blauw met groene waas van het
grijsblauw met groene waas van het
met groene waas van het achterhoofd
achterhoofd en overgaand in de
achterhoofd en overgaand in de
en overgaand in de opgebleekt blauw
opgebleekt donkerblauw met groen
opgebleekt donker grijsblauw met
met groen bewaasde nek.
bewaasde nek .
groen bewaasde nek.
Wangen licht oranjegeel tot voorbij de Wangen licht oranjegeel tot voorbij de Wangen licht oranjegeel tot voorbij de Wangen licht oranjegeel tot voorbij de
ogen doorlopend tot de onderzijde
ogen doorlopend tot de onderzijde
ogen doorlopend tot de onderzijde
ogen doorlopend tot de onderzijde
van het masker, aansluitend op de
van het masker, aansluitend op de
van het masker, aansluitend op de
van het masker, aansluitend op de
opgebleekt blauw met groene waas
opgebleekt donkerblauw met groene opgebleekt donker grijsblauw met met opgebleekt violetblauw met groene
borstkleur.
waas borstkleur.
groene waas borstkleur.
waas borstkleur.
De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt.
Lichtgeel- opgebleekt blauw met
Lichtgeel- opgebleekt donkerblauw
Lichtgeel- opgebleekt donker
Lichtgeel- Opgebleekt blauw met
groene waas.
met groene waas.
grijsblauw met met groene waas.
violetgroene waas.
Opgebleekt blauw met groene waas
Opgebleekt donkerblauw met groene Opgebleekt donker grijsblauw met
Pastel violetblauw met groene waas
buitenvlag en zwarte binnenvlag.
waas buitenvlag en zwarte
groene waas buitenvlag en zwarte
buitenvlag en zwarte binnenvlag.
binnenvlag.
binnenvlag.
In het hart een lichtoranje-gele vlek overgaand in een grijze bloktekening..
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Pastel turquoise serie:
Pastel turquoise:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving
Kleur:
Pastel turquoise = 50% opgebleekt blauw met groene waas.
De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit .
De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.
Tekening:
De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit en de symmetrie van de tekening.
Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist.
Bij de verschillende kleuren van de kop zijn geen duidelijke afscheidingen vereist.
Bijzondere aandacht aan de slagpennen, deze moeten grijs zijn.

Pastel D turquoise:

Pastel D turquoise = 50% opgebleekt donkerblauw met groene waas.

Pastel DD turquoise:

Pastel DD turquoise = 50% opgebleekt donker grijsblauw met groene waas.

Pastel violet turquoise:

Pastel violet turquoise = 50% opgebleekt violet blauw met groene waas.
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OMSCHRIJVING DILUTE GROEN SERIE:
Kleurslag:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop.

Man/Pop:

Dilute groen.

Dilute D groen.

Dilute DD groen.

Dilute violetgroen.

Flanken, nek, buik en
anaalstreek:
Mantel:
Stuit:
Onderstaartdek -veren:
Bovenstaartdek veren:

Geel met lichtgroen overgoten.

Geel met donkergroen overgoten.

Geel met olijfgroen overgoten.

Geel met violetgroen overgoten.

Geel met lichtgroen overgoten.
Geel met lichtgroen overgoten.
Geel met lichtgroen overgoten.

Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Geel met donkergroen overgoten.
Geel met olijfgroen overgoten.
Geel met donkergroen overgoten.
Geel met olijfgroen overgoten.
Geel met donkergroen overgoten.
Geel met olijfgroen overgoten.

Geel met violetgroen overgoten.
Geel met violetgroen overgoten.
Geel met violetgroen overgoten.

Staartpennen:

Geel met lichtgroen overgoten met
een bleker uiteinde.

Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:

Geel met donkergroen overgoten met Geel met olijfgroen overgoten met
een bleker uiteinde.
een bleker uiteinde.
Rood naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte rand.
Lichtgrijs.
Nuance donkerder grijs dan de poten.

Geel met violetgroen overgoten met
een bleker uiteinde.

Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.

Tekening:
Voorhoofd en kruin:

Oranjerood voorhoofd en kruin
overgaand in het geel met lichtgroen
overgoten achterhoofd en nek.

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Wangen oranjerood nuance lichter
dan voorhoofd lopend tot voorbij de
ogen en vervolgens aan de
onderzijde van het masker tot de
lichtgroen overgoten borst.

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:
Staartpennen:

Oogring:

Geel-lichtgroen overgoten.

Oranjerood voorhoofd en kruin
Oranjerood voorhoofd en kruin
overgaand in het geel met
overgaand in het geel met olijfgroen
donkergroen overgoten achterhoofd overgoten achterhoofd en nek.
en nek.
Wangen oranjerood nuance lichter
Wangen oranjerood nuance lichter
dan voorhoofd lopend tot voorbij de
dan voorhoofd lopend tot voorbij de
ogen en vervolgens aan de
ogen en vervolgens aan de
onderzijde van het masker tot de
onderzijde van het masker tot de
donkergroene overgoten borst.
olijfgroen overgoten borst.
De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt.
Geel-lichtgroen overgoten.
Geel-olijfgroen overgoten.

Oranjerood voorhoofd en kruin
overgaand in het geel met lichtgroen
overgoten achterhoofd en nek.
Wangen oranjerood nuance lichter
dan voorhoofd lopend tot voorbij de
ogen en vervolgens aan de
onderzijde van het masker tot de
lichtgroen overgoten borst.
Geel-lichtgroen overgoten.

Geel-lichtgroen overgoten buitenvlag Geel-donkergroen overgoten
Geel-olijfgroen overgoten buitenvlag Geel-violetgroen overgoten
en lichtgrijze binnenvlag.
buitenvlag en grijze binnenvlag.
en grijze binnenvlag.
buitenvlag en grijze binnenvlag.
De staartpennen zijn overwegend
De staartpennen zijn overwegend
De staartpennen zijn overwegend
De staartpennen zijn overwegend
geel, lichtgroen overgoten en hebben geel, donkergroen overgoten en
geel, olijfgroen overgoten en hebben geel, violetgroen overgoten en
een bleker uiteinde. De secundaire
hebben een bleker uiteinde. De
een bleker uiteinde. De secundaire
hebben een bleker uiteinde. De
staartpennen hebben in het midden secundaire staartpennen hebben in
staartpennen hebben in het midden secundaire staartpennen hebben in
een oranje-gele en lichtgrijze
het midden een oranje-gele en
een oranje-gele en grijze
het midden een oranje-gele en grijze
dwarstekening.
lichtgrijze dwarstekening.
dwarstekening.
dwarstekening.
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Dilute groen serie:
Dilute groen:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving
De dilute kleurslag niet verwarren met de PastelIno vogels.
PastelIno vogels zijn meer vlekkerig en hebben witte slagpennen.
Kleur:
De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden.
Lichaamskleur is geel met lichtgroen overgoten.
Er moet een groene waas te zien zijn anders zit er misty of slaty in dan wordt de lichaamskleur helderde geel.
Slagpennen lichtgrijs.
Tekening:
De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de conditie.
De maskerkopkleur moet egaal oranjerood zijn, donkere aanslag op bovenschedel is in de hoogste concentratie te vinden op de wangen, rond de snavel een
witte waas.
Geel tinten onder het masker moeten vermeden worden.
De zijkanten van het masker in de richting van de achternek vertonen een licht groengele overgangszone.
Er dient geselecteerd te worden op een zo egaal oranjerood mogelijk masker.

Dilute D groen:

Zie dilute groen.
Lichaamskleur is geel met donkergroene waas.

Dilute DD groen:

Zie dilute groen.
Lichaamskleur is geel met olijfgroene waas.

Dilute violetgroen:

Zie dilute groen.
Lichaamskleur is geel met violetgroen overgoten.
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OMSCHRIJVING DILUTE BLAUW SERIE:
Kleurslag:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop.

Man/Pop:

Dilute blauw.

Dilute D blauw.

Dilute DD blauw.

Dilute violetblauw.

Flanken,nek, buik en
anaalstreek:
Mantel:
Stuit:

Wit hemelsblauw overgoten.

Wit donkerblauw overgoten.

Onderstaartdek -veren:

Wit hemelsblauw overgoten.

Bovenstaartdek veren:

Wit hemelsblauw overgoten.

Staartpennen:

Wit hemelsblauw overgoten met een
bleker uiteinde..

Wit hemelsblauw overgoten.

Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:

Wit donker grijsblauwkleurig
overgoten.
Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Wit donkerblauw overgoten.
Wit donker grijsblauwkleurig
overgoten.
Wit donkerblauw overgoten.
Wit donker grijsblauwkleurig
overgoten.
Wit donkerblauw overgoten.
Wit donker grijsblauwkleurig
overgoten..
Wit donkerblauw overgoten met een Wit donker grijsblauw overgoten met
bleker uiteinde.
een bleker uiteinde.
Hoornkleurig met licht roze waas, aan de basis een witte snavelriem.
Grijs.
Nuance donkerder dan de poten.

Wit violetblauw overgoten.

Wit violetblauw overgoten.
Wit violetblauw overgoten.
Wit violetblauw overgoten.
Wit violetblauw overgoten met een
bleker uiteinde.

Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.

Tekening:
Voorhoofd, kruin:

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:

Staartpennen:
Oogring:

Helder wit voorhoofd en kruin
overgaand in het blauwgrijs
overgoten achterhoofd en nek.
Wangen wit lopend tot voorbij de
ogen en vervolgens aan de
onderzijde van het masker tot aan de
borst die wit hemelsblauw overgoten
is.
Wit hemelsblauw overgoten.
Wit hemelsblauw overgoten
buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.

Helder wit voorhoofd en kruin
Helder wit voorhoofd en kruin
overgaand in het donkerblauwgrijs
overgaand in het donkergrijsblauw
overgoten achterhoofd en nek.
overgoten achterhoofd en nek.
Wangen wit lopend tot voorbij de
Wangen wit lopend tot voorbij de
ogen en vervolgens aan de
ogen en vervolgens aan de
onderzijde van het masker tot aan de onderzijde van het masker tot aan de
borst die wit donkerblauw overgoten borst die wit-donker grijsblauw
is.
overgoten is.
De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt.
Wit donkerblauw overgoten.
Wit donker grijsblauwkleurig
overgoten.
Wit donkerblauw overgoten
Wit donker grijsblauwkleurig
buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.
overgoten buitenvlag en lichtgrijze
binnenvlag.
In het hart een witte vlek overgaand in een lichtgrijze bloktekening.

Helder wit voorhoofd en kruin
overgaand in het violetblauwgrijs
overgoten achterhoofd en nek.
Wangen wit lopend tot voorbij de
ogen en vervolgens aan de
onderzijde van het masker tot aan de
borst die wit violetblauw overgoten is.

Wit violetblauw overgoten.
Wit violetblauw overgoten buitenvlag
en lichtgrijze binnenvlag.

Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Dilute blauw serie:
Dilute blauw:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving

Kleur:
De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden.
Lichaamskleur is wit hemelsblauw overgoten
Er moet een goede blauwe waas te zien zijn anders zit er misty of slaty in dan wordt de lichaamskleur lichter.
Slagpennen wit.

Tekening:
De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de conditie.
De maskerkleur moet wit met een lichtgrijze waas zijn,zo egaal mogelijk, met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje
Lichte tinten onder het masker moeten vermeden worden.

Dilute D blauw:

Zie dilute blauw.
Lichaamskleur is wit donkerblauw overgoten.

Dilute DD blauw:

Zie dilute blauw.
Lichaamskleur is wit donker grijsblauw overgoten.

Dilute violetblauw:

Zie dilute blauw.
Lichaamskleur is wit violetblauw overgoten.
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OMSCHRIJVING DILUTE TURQUOISE SERIE:
Kleurslag:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop.

Man/Pop:

Dilute turquoise.

Dilute D turquoise.

Dilute DD turquoise.

Dilute violet turquoise.

Flanken, nek, buik en
anaalstreek:
Mantel:
Stuit:

Lichtgeel blauw groen overgoten.

Lichtgeel donkerblauw groen
Lichtgeel donkergrijsblauw overgoten.
overgoten.
Nuance donkerder dan de rest van het lichaam
Lichtgeel donkerblauw groen
Lichtgeel donkergrijsblauw overgoten.
overgoten.
Lichtgeel donkerblauw groen
Lichtgeel donkergrijsblauw overgoten.
overgoten.
Lichtgeel donkerblauw groen
Lichtgeel donkergrijsblauw overgoten.
overgoten.

Onderstaartdek -veren:

Lichtgeel blauw groen overgoten.

Bovenstaartdek veren:

Lichtgeel blauw groen overgoten.

Staartpennen:

Lichtgeel blauw groen overgoten met Lichtgeel donkerblauw groen
een bleker uiteinde.
overgoten met een bleker uiteinde.

Lichtgeel blauw groen overgoten.

Snavel:
Poten:
Nagels:

Lichtgeel donkergrijsblauw overgoten
met een bleker uiteinde.

Licht geel violetgroen overgoten.

Licht geel violetgroen overgoten.
Licht geel violetgroen overgoten.
Licht geel violetgroen overgoten.
Licht geel violetgroen overgoten met
een bleker uiteinde.

Nuance lichter rood dan de wildvorm met aan de basis een witte snavelriem.
Grijs.
Nuance donkerder grijs dan de poten.

Ogen:

Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.

Tekening:
Voorhoofd, kruin:

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:
Staartpennen:
Oogring:

Licht oranjegeel voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een licht
geel op blauwe met groen bewaasde
ondergrond van het achterhoofd en
nek.
Wangen licht oranjegeel doorlopend
tot voorbij de ogen, vervolgens aan
de onderzijde doorlopend tot op de
borst overgaand in licht geel op
blauwe met groen bewaasde
ondergrond.

Licht oranjegeel voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een licht geel
op blauwe met donkergroen
bewaasde ondergrond van het
achterhoofd en nek.
Wangen licht oranjegeel doorlopend
tot voorbij de ogen, vervolgens aan de
onderzijde doorlopend tot op de borst
overgaand in licht geel op blauwe met
donkergroen bewaasde ondergrond.

Licht oranjegeel voorhoofd en kruin,
Licht oranjegeel voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een licht
vervolgens overgaand in een licht
geel op blauwe met olijfgroen
geel op violetgroen bewaasde
bewaasde ondergrond van het
ondergrond van het achterhoofd en
achterhoofd en nek.
nek..
Wangen licht oranjegeel doorlopend
Wangen licht oranjegeel doorlopend
tot voorbij de ogen, vervolgens aan
tot voorbij de ogen, vervolgens aan
de onderzijde doorlopend tot op de
de onderzijde doorlopend tot op de
borst overgaand in licht geel op
borst overgaand in licht geel op
blauwe met olijfgroen bewaasde
blauwe met violetgroen bewaasde
ondergrond.
ondergrond.
De bef eindigt 2 cm onder de snavelpunt.
Lichtgeel groen bewaasd.
Lichtgeel donkergroen bewaasd.
Lichtgeel olijfgroen bewaasd.
Lichtgeel violetgroen bewaasd.
Lichtgeel groen bewaasde buitenvlag Lichtgeel donkergroen bewaasde
Lichtgeel olijfgroen bewaasde
Lichtgeel violetgroen bewaasde
met zwarte binnenvlag.
buitenvlag, met zwarte binnenvlag.
buitenvlag, met zwarte binnenvlag.
buitenvlag, met zwarte binnenvlag.
In het hart een oranjegele vlek overgaand in een lichtgrijze dwarstekening.
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Dilute turquoise serie:
Dilute turquoise:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving

Kleur:
De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden.
Lichaamskleur dilute turquoise = Lichtgeel op een blauwe met groen bewaasde ondergrond.

Tekening:
De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening.
De maskerkleur moet lichtgeel oranje met licht grijze waas met aan snavelbasis een minimaal grijs voorhoofdsbandje
Lichte tinten onder het masker moeten vermeden worden.

Dilute D turquoise:

Zie dilute turquoise.
Lichaamskleur dilute D turquoise = Lichtgeel donkerblauw groen overgoten.

Dilute DD turquoise:

Zie dilute turquoise.
Lichaamskleur dilute DD turquoise = Lichtgeel donkergrijsblauw overgoten.

Dilute violet turquoise:

Zie dilute turquoise.
Lichaamskleur dilute violet turquoise = Lichtgeel violetgroen overgoten.
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OMSCHRIJVING EF DOMINANT GEZOOMD GROEN:
Kleurslag:
Kleur:

Man/Pop:
EF dominant gezoomd groen.

Man/Pop:
EF dominant gezoomd D groen.

Man/Pop:
EF dominant gezoomd DD groen.

Man/Pop:
EF dominant gezoomd violetgroen.

Borst, nek, flanken, buik Opgebleekt lichtgroen.
Opgebleekt donkergroen.
Opgebleekt olijfgroen.
Opgebleekt violetgroen.
en anaalstreek:
Mantel en
Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
vleugeldekveren:
De schacht van de veren is grijszwart van kleur, de kern is opgebleekt waardoor het zoom effect ontstaat.
Stuit:
Opgebleekt lichtgroen.
Opgebleekt donkergroen.
Opgebleekt olijfgroen.
Opgebleekt violetgroen.
Onderstaartdekveren:

Opgebleekt lichtgroen.

Opgebleekt donkergroen.

Staartpennen:

Opgebleekt lichtgroen en met een
bleker uiteinde.

Opgebleekt donkergroen met een
Opgebleekt olijfgroen met een bleker Opgebleekt violetgroen met een bleker
bleker uiteinde.
uiteinde.
uiteinde.
Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Voorhoofd en kruin:

Wangen, kin, keel en
bovenborst

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:
Staartpennen:
Oogring:

Opgebleekt olijfgroen.

Opgebleekt violetgroen.

Grijs.
Nuance donkerder dan de poten.
Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.
Helder oranjerood voorhoofd en kruin, Helder oranjerood voorhoofd en kruin, Helder oranjerood voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een olijfgeel vervolgens overgaand in een olijfgeel vervolgens overgaand in een olijfgeel
achterhoofd en tenslotte in een
achterhoofd en tenslotte in een
achterhoofd en tenslotte in een
lichtgroene nek.
donkergroene nek.
olijfgroene nek.
Wangen oranjerood doorlopend tot
Wangen oranjerood doorlopend tot
Wangen oranjerood doorlopend tot
voorbij de ogen, vervolgens aan de
voorbij de ogen, vervolgens aan de
voorbij de ogen, vervolgens aan de
onderzijde doorlopend tot op de groene onderzijde doorlopend tot op de
onderzijde doorlopend tot op de
borst- kleur.
donkergroene borstkleur.
olijfgroene borstkleur.
De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt.
Geel- opgebleekt lichtgroen.
Geel- opgebleekt donkergroen.
Geel- opgebleekt olijfgroen.

Helder oranjerood voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een olijfgeel
achterhoofd en tenslotte in een
violetgroene nek.
Wangen oranjerood doorlopend tot
voorbij de ogen, vervolgens aan de
onderzijde doorlopend tot op de
violetgroene borstkleur.
Geel-opgebleekt violetgroen.

Opgebleekt lichtgroene buitenvlag met Opgebleekt donkergroene buitenvlag Opgebleekt olijfgroene buitenvlag met Opgebleekt violetgroene buitenvlag
donkergrijze binnenvlag.
met donkergrijze binnenvlag.
donkergrijze binnenvlag.
met donkergrijze binnenvlag.
De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranje-gele vlektekening en zwarte dwarstekening.
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Enkelfactorig dominant gezoomd groen serie:
EF dominant gezoomd groen:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving

Kleur:
EF gezoomde vogels dienen een reductie van het eumelanine van ongeveer 50% op het lichaam te hebben en een iets donkerder vleugeldek.

Tekening:
Een duidelijke zoompatroon op het vleugeldek.
EF mannen laten het mooiste vleugelpatroon zien, maar uitzonderingen gelden op deze regel.
Doordat de rand van de veer bijna de volledige groene kleur behoudt, ontstaat het zoomeffect.
De opbleking in de kern van de vleugeldekveren is in de beste gevallen veertig a vijftig procent.
Daardoor wordt de binnenkant van de veer heel lichtgroen naar het gele toe, wat een soort druppeleffect veroorzaakt.
Er dient dus op het vleugeldek een duidelijk gezoomd patroon zichtbaar te zijn.
De schacht van de veren is grijszwart van kleur, de kern is opgebleekt waardoor het zoom effect ontstaat.
EF gezoomd dominant D groen:

Zie EF dominant gezoomd groen.
Lichaamskleur is opgebleekt donkergroen.

EF gezoomd dominant DD groen:

Zie EF dominant gezoomd groen.
Lichaamskleur is opgebleekt olijfgroen.

EF dominant gezoomd violetgroen:

Zie EF dominant gezoomd groen. .
Lichaamskleur is opgebleekt violetgroen.
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OMSCHRIJVING EF DOMINANT GEZOOMD BLAUW SERIE:
Kleurslag:
Man/Pop:
Man/Pop:
Man/Pop:
Man/Pop:
Kleur:
EF gezoomd blauw.
EF gezoomd D blauw.
EF gezoomd DD blauw.
EF gezoomd violetblauw.
Borst, nek, flanken, buik Opgebleekt hemelsblauw.
Opgebleekt donkerblauw.
Opgebleekt donker grijsblauw.
Opgebleekt violetblauw.
en anaalstreek:
Mantel en
Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
vleugeldekveren:
De schacht van de veren is grijszwart van kleur, de kern is opgebleekt waardoor het zoom effect ontstaat.
Stuit:
Opgebleekt hemelsblauw.
Opgebleekt donkerblauw.
Opgebleekt donker grijsblauw.
Opgebleekt violetblauw.
Onderstaartdekveren:

Opgebleekt hemelsblauw.

Opgebleekt donkerblauw.

Opgebleekt donker grijsblauw.

Opgebleekt violetblauw.

Bovenstaartdekveren:

Opgebleekt hemelsblauw.

Opgebleekt donkerblauw.

Opgebleekt donker grijsblauw.

Opgebleekt violetblauw.

Staartpennen:

Opgebleekt hemelsblauw met een
bleker uiteinde.

Opgebleekt donkerblauw met een
Opgebleekt donker grijsblauw met een Opgebleekt violetblauw met een bleker
bleker uiteinde.
bleker uiteinde.
uiteinde.
Hoornkleurig met rozige waas met aan de basis een smalle witte snavelriem.

Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Voorhoofd, kruin:

Wangen, kin, keel en
bovenborst

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:
Staartpennen:
Oogring:

Grijs.
Nuance donkerder dan de poten.
Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.
Helder wit voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een lichtgrijs
achterhoofd en tenslotte in een
hemelsblauwe nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de hemelsblauw
borstkleur.

Helder wit voorhoofd en kruin,
Helder wit voorhoofd en kruin,
Helder wit voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een lichtgrijs vervolgens overgaand in een lichtgrijs vervolgens overgaand in een lichtgrijs
achterhoofd en tenslotte in een
achterhoofd en tenslotte in een
achterhoofd en tenslotte in een
donkerblauwe nek.
mauvekleurig nek.
violetblauwe nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
ogen, vervolgens aan de onderzijde
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de donkerblauw
doorlopend tot op de mauvekleurig
doorlopend tot op de violetblauw
borstkleur.
borstkleur.
borstkleur.
De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt.
Wit-hemelsblauw.
Wit-donkerblauw.
Wit- opgebleekt donker grijsblauw.
Wit-violetblauw.
Opgebleekt hemelsblauw buitenvlag
Opgebleekt donkerblauwe buitenvlag Opgebleekt donker grijsblauwe
Opgebleekt violetblauwe buitenvlag met
met donkergrijze binnenvlag.
met donkergrijze binnenvlag.
buitenvlag met donkergrijze binnenvlag. donkergrijze binnenvlag.
De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening en een zwarte dwarstekening.
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Dominant enkelfactorig gezoomd blauw serie:
EF dominant gezoomd blauw:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving

Kleur:
EF gezoomde vogels dienen een reductie van het eumelanine van ongeveer 50% op het lichaam te hebben en een iets donkerder
vleugeldek.

Tekening:
Een duidelijke zoompatroon op het vleugeldek.
Meestal zijn het de EF vogels mannen die het mooiste vleugelpatroon tonen, maar uitzonderingen gelden op deze regel.
Doordat de rand van de veer bijna de volledige blauwe kleur behoudt, ontstaat het zoomeffect.
De opbleking in de kern van de vleugeldekveren is in de beste gevallen veertig a vijftig procent.
Daardoor wordt de binnenkant van de veer heel lichtblauw naar het witte toe, wat een soort druppeleffect veroorzaakt.
Bij de blauwmutatie zien we vaak lichtgrijze vlekken, toch moeten we er naar streven dat ook hier het druppeleffect zichtbaar wordt op het
vleugeldek.
Er dient dus op het vleugeldek een duidelijk gezoomd patroon zichtbaar te zijn.
De schacht van de veren is grijszwart van kleur, de kern is opgebleekt waardoor het zoom effect ontstaat.
EF dominant gezoomd D blauw:

Zie EF dominant gezoomd blauw.
Lichaamskleur is opgebleekt donkerblauw.

EF dominant gezoomd DD blauw:

Zie EF dominant gezoomd blauw.
Lichaamskleur is opgebleekt donker grijsblauw..

EF dominant gezoomd violetblauw:

Zie EF dominant gezoomd Violetblauw.
Lichaamskleur is opgebleekt violetblauw.
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OMSCHRIJVING EF DOMINANT GEZOOMD TURQUOISE SERIE:
Kleurslag:
Kleur:

Man/Pop:
EF dominant gezoomd turquoise.

Man/Pop:
EF dominant gezoomd D turquoise.

Man/Pop:
Man/Pop:
EF dominant gezoomd
EF dominant gezoomd viole
DD turquoise.
tturquoise.
Borst, nek, flanken, buik Opgebleekt blauw groen bewaasd..
Opgebleekt donkerblauw groen
Opgebleekt donker grijsblauw groen
Opgebleekt violetblauw groen bewaasd.
en anaalstreek:
bewaasd.
bewaasd.
Mantel en
Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
vleugeldekveren:
De schacht van de veren is grijszwart van kleur, de kern is opgebleekt waardoor het zoom effect ontstaat.
Stuit:
Opgebleekt blauw groen bewaasd..
Opgebleekt donkerblauw groen
Opgebleekt donker grijsblauw groen
Opgebleekt violetblauw groen bewaasd.
bewaasd.
bewaasd.
Onderstaartdekveren:
Opgebleekt blauw groen bewaasd..
Opgebleekt donkerblauw groen
Opgebleekt donker grijsblauw groen
Opgebleekt violetblauw groen bewaasd
bewaasd.
bewaasd.
Bovenstaartdekveren:
Opgebleekt blauw groen bewaasd..
Opgebleekt donkerblauw groen
Opgebleekt donker grijsblauw groen
Opgebleekt violetblauw groen bewaasd
bewaasd.
bewaasd.
Staartpennen:
Opgebleekt blauw met lichtgroene waas Opgebleekt donkerblauw groen
Opgebleekt donker grijsblauw groen
Opgebleekt violetblauw groen bewaasd
bewaasd met een bleker uiteinde.
bewaasd met een bleker uiteinde.
met een bleker uiteinde.
met een bleker uiteinde.
Snavel:

Rood, nuance lichter dan de wildkleur met aan de basis een smalle snavelriem.

Poten:
Nagels:

Grijs.
Nuance donkerder dan de poten.

Ogen:
Tekening:
Voorhoofd, kruin:

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:

Staartpennen:
Oogring:

Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.
Licht geeloranje voorhoofd en kruin,
Licht geeloranje voorhoofd en kruin,
Licht geeloranje voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een blauwe
vervolgens overgaand in een
vervolgens overgaand in een donker
met groene waas achterhoofd en
donkerblauw met groene waas
grijsblauw met olijfgroene waas
tenslotte in een blauw met groene waas achterhoofd en tenslotte in een
achterhoofd en tenslotte in een donker
nek.
donkerblauwe met groene waas nek.. grijsblauw met olijfgroene waas nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
ogen, vervolgens aan de onderzijde
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de blauw met groene doorlopend tot op de donkerblauw met doorlopend tot op de donker grijsblauw
waas borstkleur.
groene waas borstkleur.
met olijfgroene waas borstkleur.
De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt.
Lichtgeel- opgebleekt blauw met groene Lichtgeel- opgebleekt donkerblauw met Lichtgeel- opgebleekt donker grijsblauw
waas.
groene waas.
met groene waas .
Opgebleekt blauw met groene waas
Opgebleekt donkerblauw met groene
Opgebleekt donker grijsblauw met
buitenvlag en zwarte binnenvlag.
waas. buitenvlag en zwarte binnenvlag. groene waas buitenvlag en zwarte
binnenvlag.
In het hart een lichtoranje-gele vlek overgaand in een grijze bloktekening.

Licht geeloranje voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een
violetblauw met groene waas
achterhoofd en tenslotte in een
violetblauwe nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de violetblauwe
borstkleur.
Lichtgeel opgebleekt violetblauw met
groene waas.
Opgebleekt violetblauw met groene
waas buitenvlag en zwarte binnenvlag.

Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
Terug naar index
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Keurtechnische aanwijzingen Dominant enkelfactorig gezoomd turquoise serie:
EF dominant gezoomd turquoise:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving

Kleur:
De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit.
De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.

Tekening:
De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening.
Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist.
Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn geen duidelijke afscheidingen vereist.
De bef (bovenborstvlek) heeft de vorm van een omgekeerde driehoek met afgeronde hoeken.
EF dominant gezoomd D turquoise:

Zie EF dom. Gezoomd turquoise met lichaamskleur donkerblauw met groene waas.

EF dominant gezoomd DD turquoise:

Zie EF dom. Gezoomd turquoise met lichaamskleur donker grijsblauw met groene waas.

EF dominant gezoomd violet turquoise:

Zie EF dom. Gezoomd turquoise met lichaamskleur violetblauw met groene waas.
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OMSCHRIJVING DF DOMINANT GEZOOMD GROEN SERIE:
Kleurslag:
Kleur:
Borst, nek, flanken, buik
en anaalstreek:
Mantel en
vleugeldekveren:

Man/Pop:
DF dominant gezoomd groen.

Man/Pop:
DF dominant gezoomd D groen.

Geel met groene waas.

Geel met donkergroene waas.

Man/Pop:
DF dominant gezoomd DD groen.
Geel met olijfgroene waas.

Man/Pop:
DF dominant gezoomd violetgroen.
Geel met violetgroene waas.

Stuit:

Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.
De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat..
Geel met groene waas.
Geel met donkergroene waas.
Geel met olijfgroene waas.
Geel met violetgroene waas.

Onderstaartdekveren:

Geel met groene waas.

Geel met donkergroene waas.

Geel met olijfgroene waas.

Geel met violetgroene waas.

Bovenstaartdekveren:

Geel met groene waas.

Geel met donkergroene waas.

Geel met olijfgroene waas

Geel met violetgroene waas.

Staartpennen:

Geel met groen waas en iets bleker
uiteinde.

Geel met groene waas en iets bleker Geel met olijfgroene waas en iets
Geel met violetgroene waas en iets
uiteinde.
bleker uiteinde.
bleker uiteinde.
Rood, naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.

Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Voorhoofd, kruin:

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:
Staartpennen:
Oogring:

Grijs.
Nuance donkerder dan de poten.
Donkerbruin met een iris die iets lichter is dan de pupil.
Helder oranjerood voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een olijfgeel
achterhoofd en tenslotte in een
lichtgroene nek.
Wangen oranjerood doorlopend tot
voorbij de ogen, vervolgens aan de
onderzijde doorlopend tot op de
groene borstkleur.

Helder oranjerood voorhoofd en kruin, Helder oranjerood voorhoofd en kruin, Helder oranjerood voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een olijfgeel vervolgens overgaand in een olijfgeel vervolgens overgaand in een olijfgeel
achterhoofd en tenslotte in een
achterhoofd en tenslotte in een
achterhoofd en tenslotte in een
donkergroene nek.
olijfgroene nek.
lichtviolet groene nek.
Wangen oranjerood doorlopend tot
Wangen oranjerood doorlopend tot
Wangen oranjerood doorlopend tot
voorbij de ogen, vervolgens aan de
voorbij de ogen, vervolgens aan de
voorbij de ogen, vervolgens aan de
onderzijde doorlopend tot op de
onderzijde doorlopend tot op de
onderzijde doorlopend tot op de
donkergroene borstkleur.
olijfgroene borstkleur..
violetgroene borstkleur.
De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt.
Geel.
Groene buitenvlag, zwarte
Donkergroene buitenvlag, zwarte
Olijfgroene buitenvlag, zwarte
Violetgroene buitenvlag, zwarte
binnenvlag.
binnenvlag.
binnenvlag.
binnenvlag.
In het hart een oranjegele vlek overgaand in een zwarte bloktekening, aan het uiteinde een een bleker uiteinde..
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Dubbelfactorig dominant gezoomd groen serie :
DF dominant gezoomd groen:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving
PastelIno’s kunnen ook erg opgebleekt zijn maar zij hebben complete witte slagpennen en zijn eerder vlekkerig te noemen en is hierdoor als
PastelIno duidelijk herkenbaar.

Kleur:
DF gezoomde dienen een reductie van het eumelanine van ongeveer 80 à 90% te hebben waarbij u groene vogels ziet die vuilgeel van kleur.
De veren zijn voorzien van een lichtgrijze zoomtekening aan de randen.

Tekening:
De zoomtekening is door de sterke reductie van het eumelanine niet of nauwelijks zichtbaar.
De beide middelste staartpennen vertonen geen vlektekening.
Bijzondere aandacht bij DF dominant gezoomde vogels voor de befgrootte, die is doorgaans iets kleiner dan normaal.
De voorkeur gaat echter uit naar de normale befgrootte.

DF dominant gezoomd D groen:

Zie DF dominant gezoomd groen.
Lichaamskleur is geel met donkergroene waas.

DF dominant gezoomd DD groen:

Zie DF dominant gezoomd groen.
Lichaamskleur is geel met olijfgroene waas.

DF dominant gezoomd violetgroen:

Zie DF dominant gezoomd groen.
Lichaamskleur is geel met violetgroene waas.
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OMSCHRIJVING DF DOMINANT GEZOOMD BLAUW SERIE:
Kleurslag:
Man/Pop:
Man/Pop:
Man/Pop:
Man/Pop:
Kleur:
DF dominant gezoomd blauw.
DF dominant gezoomd D blauw.
DF dominant gezoomd DD blauw. EF dominant gezoomd violetblauw.
Borst, nek, flanken, buik Wit met bleek hemelsblauwe waas.
Wit met bleek donkerblauwe waas.
Wit met bleek donker grijsblauwe
Wit met bleek violetblauwe waas.
en anaalstreek:
waas.
Mantel en
Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
vleugeldekveren:
Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.
De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat..
Stuit
Wit met opgebleekt hemelsblauwe
Opgebleekt donkerblauw.
Opgebleekt donkerblauw
Wit met bleek violetblauwe waas.
waas.
Onderstaartdekveren:
Wit met opgebleekt hemelsblauw
Wit met opgebleekt donkerblauw
Wit met opgebleekt donker grijsblauwe Wit met bleek violetblauwe waas.
waas.
waas.
waas
Bovenstaartdekveren:
Wit met opgebleekt hemelsblauwe
Wit met opgebleekt donkerblauw
Wit met opgebleekt donker grijsblauwe Wit met bleek violetblauwe waas.
waas.
waas.
waas
Staartpennen:
Wit met opgebleekt hemelsblauwe
Wit met opgebleekt donkerblauwe
Wit met opgebleekt donker grijsblauwe Wit met bleek violetblauwe waas met
waas met een wat bleker uiteinde.
waas met een wat bleker uiteinde.
waas met een wat bleker uiteinde.
een wat bleker uiteinde.
Snavel:
Hoornkleurig met rozige waas met aan de basis een smalle witte snavelriem.
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Voorhoofd, kruin:

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:

Staartpennen:
Oogring:

Grijs.
Nuance donkerder dan de poten.
Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.
Helder wit voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een lichtgrijs
achterhoofd en tenslotte in een
hemelsblauwe nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de hemelsblauw
borstkleur.
Wit met opgebleekt hemelsblauw
bewaasd.
Opgebleekt hemelsblauw bewaasde
buitenvlag met grijze binnenvlag.

Helder wit voorhoofd en kruin,
Helder wit voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een lichtgrijs vervolgens overgaand in een lichtgrijs
achterhoofd en tenslotte in een
achterhoofd en tenslotte in een donker
donkerblauwe nek.
grijsblauw kleurige nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de donkerblauw
doorlopend tot op de mauvekleurig
borstkleur.
borstkleur.
De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt.
Wit met bleek donkerblauwe waas.
Wit met bleek donker grijsblauwe
.waas
Opgebleekt donkerblauwe bewaasde Opgebleekt donker grijsblauwe
buitenvlag met grijze binnenvlag.
buitenvlag met grijze binnenvlag.

Helder wit voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een lichtgrijs
achterhoofd en tenslotte in een
violetblauwe nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de violetblauw
borstkleur.
Wit met bleek violetblauwe waas.

Opgebleekt violetdonkerblauwe
buitenvlag met donkergrijze
binnenvlag.
De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening en zwarte dwarstekening.
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Dubbelfactorig dominant gezoomd blauw serie:
DF dominant gezoomd blauw:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving
PastelIno’s kunnen ook erg opgebleekt zijn maar zij hebben complete witte slagpennen en zijn eerder vlekkerig te noemen en is hierdoor als
PastelIno duidelijk herkenbaar.

Kleur:
DF gezoomde vogels dienen een reductie van het eumelanine van ongeveer 80 a 90% te hebben waarbij u lichtblauwe tot lichtgrijze vogels
ziet met lichtgrijze slagpennen en een nog duidelijker schimmelpatroon aan de vleugelbocht en op de bovenzijde van het vleugeldek.

Tekening:
De zoomtekening is door de sterke reductie van het eumelanine niet of nauwelijks zichtbaar.
De borst- en nekkleur dienen volledig wit te zijn, zonder enige vorm van donkere aanslag.

DF dominant gezoomd D blauw:

Zie DF dominant gezoomd blauw.
Lichaamskleur is wit met bleek donkerblauwe waas.

DF dominant gezoomd DD blauw:

Zie DF dominant gezoomd blauw.
Lichaamskleur is wit met bleek donker grijsblauwe waas.

DF dominant gezoomd violetblauw:

Zie DF dominant gezoomd blauw.
Lichaamskleur is wit met bleek violetblauwe waas
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OMSCHRIJVING DF DOMINANT GEZOOMD TURQUOISE SERIE:
Kleurslag:
Man/Pop:
Man/Pop:
Man/Pop:
Man/Pop:
Kleur:
DF gezoomd turquoise
DF gezoomd D turquoise
DF gezoomd DD turquoise
DF gezoomd violet turquoise.
Borst, nek, flanken, buik Opgebleekt blauw met groene waas.
Opgebleekt donkerblauw met
Lichtgeel op blauw met donker
Lichtgeel op violetblauw met groene
en anaalstreek:
donkergroene waas.
grijsblauwe waas.
waas.
Mantel en
Nuance donkerder dan de rest van het lichaam.
vleugeldekveren:
Het bovenste gedeelte van de vleugel is meer bewaasd.
De schacht is lichtgrijs en de kern van de veer is opgebleekt waardoor een licht zoomeffect ontstaat..
Stuit
Lichtgeel op blauw met groene waas. Lichtgeel op blauw met donkergroene Lichtgeel op blauw met donker
Lichtgeel op violetblauw met
waas.
grijsblauwe waas.
violetgroene waas.
Onderstaartdekveren:
Lichtgeel op blauw met groene waas. Lichtgeel op blauw met donkergroene Lichtgeel op blauw met donker
Lichtgeel op violetblauw met
waas.
grijsblauwe waas.
violetgroene waas.
Bovenstaartdekveren:
Lichtgeel op blauw met groene waas. Lichtgeel op blauw met donkergroene Lichtgeel op blauw met donker
Lichtgeel op violetblauw met
waas.
grijsblauwe waas.
violetgroene waas.
Staartpennen:
Lichtgeel op blauw met groene waas
Lichtgeel op blauw met donkergroene Lichtgeel op blauw met donker
Lichtgeel op violetblauw met
met bleker uiteinde.
waas met bleker uiteinde.
grijsblauwe waas met bleker uiteinde. violetgroene waas met bleker uiteinde.
Snavel:
Hoornkleurig met rozige waasmet aan de basis een smalle witte snavelriem.
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Voorhoofd, kruin:

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:
Staartpennen:
Oogring:

Grijs.
Nuance donkerder dan de poten.
Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.
Licht geeloranje voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een blauw
met groene waas achterhoofd en
tenslotte in een blauw met groene
waas nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de blauw met
groene waas borstkleur.
Lichtgeel-blauw met groene waas
overgoten.
Blauwachtige buitenvlag en zwarte
binnenvlag.

Licht geeloranje voorhoofd en kruin,
Licht geeloranje voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een
vervolgens overgaand in een donker
donkerblauw met groene waas
grijsblauwe olijfgroene waas
achterhoofd en tenslotte in een
achterhoofd en tenslotte in een mauve
donkerblauwe met groene waas nek.. met olijfgroene waas nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de donkerblauw met doorlopend tot op de mauve met
groene waas borstkleur.
olijfgroene waas borstkleur.
De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt.
Lichtgeel- donkerblauw met groene
Lichtgeel- donker grijsblauwe met
waas overgoten.
olijfgroene waas overgoten.
Donker blauwachtige buitenvlag en
Donker grijsblauw achtige buitenvlag
zwarte binnenvlag.
en zwarte binnenvlag.
In het hart een oranjegele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening.

Licht geeloranje voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een
violetblauw met groene waas
achterhoofd en tenslotte in een
violetblauwe nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de violetblauwe
borstkleur.
Lichtgeel- met violetgroene waas
overgoten.
Violet buitenvlag en zwarte
binnenvlag.

Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid
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Keurtechnische aanwijzingen Dubbelfactorig dominant gezoomd turquoise serie:

DF dominant gezoomd turquoise:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving
Kleur:
DF gezoomde vogels dienen een reductie van het eumelanine van ongeveer 80 a 90% te hebben waarbij u lichtblauwe tot lichtgrijze
vogels ziet met lichtgrijze slagpennen en een nog duidelijker schimmelpatroon aan de vleugelbocht en op de bovenzijde van het
vleugeldek.
Lichaamskleur lichtgeel op blauw met groene waas.
Tekening:
De zoomtekening is door de sterke reductie van het eumelanine niet of nauwelijks zichtbaar.
De borst- en nekkleur dienen volledig wit te zijn, zonder enige vorm van donkere aanslag.

DF dominant gezoomd D turquoise:

Zie DF dominant gezoomd turquoise.
Lichaamskleur is lichtgeel op blauw met donkergroene waas.

DF dominant gezoomd DD turquoise:

Zie DF dominant gezoomd turquoise.
Lichaamskleur is lichtgeel op blauw met donker grijsblauwe waas.

DF dominant gezoomd violet turquoise:

Zie DF dominant gezoomd turquoise.
Lichaamskleur is lichtgeel op blauw met violetgroene waas.
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OMSCHRIJVING RECESSIEF BONT SERIE:

Kleurslag:
Borst, flanken, buik en
anaalstreek:
Mantel:

Man/Pop:
Recessief bont groen.

Man/Pop:
Recessief bont turquoise.

Man/Pop:
Recessief bont blauw.

Geel.

Lichtgeel.

Wit.

Lichtgeel met enkele blauwe met groene waas
veren.

Stuit:

Overwegend geel met mogelijk enkele groene
veren..
Geel .

Onderstaartdekveren:

Geel.

Lichtgeel.
Lichtgeel.

Overwegend wit met mogelijk enkele
hemelsblauwe veren.
Wit

Bovenstaartdekveren:

Geel.

Lichtgeel.

Staartpennen:

De staartpennen zijn geel met een bleker
uiteinde.
De snavel is rood. naar boven toe opgebleekt
met aan de basis een witte snavelriem.

Snavel:

Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Bef:
Voorhoofd:
Kruin:
Kin en wangen:

Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:
Staartpennen:
Oogring:

Wit.
Wit.

De staartpennen zijn lichtgeel met een bleker
De staartpennen zijn wit.
uiteinde.
Hoornkleurig met lichtroze naar boven toe
Hoornkleurig met rozige waas en aan de basis
opgebleekt met aan de basis een witte
een witte snavelriem.
snavelriem.
Grijs tot vleeskleurig.
Een nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig.
Donkerbruin met iris iets lichter dan pupil.

Befje verdwijnt nagenoeg bij deze mutatie.
Oranjerood.
Wit
Wit.
Oranjerood overgaand in geel achterhoofd.
Wit.
Wit.
Oranjerood met grijze waas op witte ondergrond
Minimaal lichtgrijs overgaand in wit richting de
Minimaal lichtgrijs overgaand in wit richting de
geleidelijk overgaand in oranjerood richting de
oorstreek.
oorstreek.
oorstreek.
Geel met enkele lichtgroene plekjes.
Wit.
Wit.
Geel.
Wit.
Wit.
Geel geen tekening te zien.
Wit nagenoeg geen tekening.
Wit nagenoeg geen tekening.
Een heldere, witte en onbevederde oogring van washuid.
Terug naar Index
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Keurtechnische aanwijzingen Recessief bont serie:
Recessief bont groen:

Algemeen:
Zie verder via link naar fysieke standaard.
Bijzondere aandacht bij recessief bonte vogels moet er aandacht zijn voor de befgrootte deze is heel klein of totaal verdwenen t.o.v.de
wildvorm.

Kleur:
De kleur is warm geel met minimaal tot bijna geen bont patroon.
Met enkele lichtgroene plekjes ter hoogte van de vleugelbochten het meeste waarneembaar.
Het masker is fel oranje met alleen op de wangstreek een grijze waas.
De bef is bijna verdwenen, het grote verschil met een dec (Dark Eyed Clear) is dat deze zijn bef goed laat zien.

Tekening:
We kunnen nauwelijks van een bontpatroon spreken, omdat er maar enkele groene plekjes zijn over het gehele lichaam.
Bij de aanzet van de poten zie je vaak nog een groen gloed.
De beftekening is wel bijna verdwenen.
Masker stopt op keel hoogte en is mooi rond van vorm, met wat grijze waas ter hoogte van de wangstreek.
Nagels kunnen verschillend gekleurd zijn, hier mag soepel mee omgegaan worden.

Recessief bont turquoise:

Kleur:
Tekening:

Recessief bont blauw:

Kleur:
De kleur is wit met minimaal tot geen bont patroon.
Met enkele lichtblauwe plekjes ter hoogte van de vleugelbochten het meeste waarneembaar.
Het masker is wit met alleen op de wangstreek een grijze waas of iets donkere wangen.
De bef is bijna verdwenen, het grote verschil met een DEC (Dark Eyed Clear) deze laat zijn bef goed zien.

Tekening:
.

Terug naar Index

Pagina 48 van 61

OMSCHRIJVING DOMINANT BONT GROEN SERIE:
Kleurslag:
Flanken, nek, buik en
anaalstreek:
Mantel:
Stuit:
Onderstaartdek -veren:
Bovenstaartdekveren:
Staartpennen:

Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Voorhoofd en kruin,

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:

Staartpennen:
Oogring:

Man/Pop:
Dominant bont groen.
Lichtgroen met bontpatroon.

Man/Pop:
Dominant bont D groen.
Donkergroen met bontpatroon.

Man/Pop:
Dominant bont DD groen.
Olijfgroen met bontpatroon.

Nuance donkerder dan dan de rest van het lichaam met bontpatroon.
Donkergroen, kan een bontpatroon
Olijfgroen, kan een bontpatroon
tonen.
tonen.
Donkergroen, kan een bontpatroon
Olijfgroen, kan een bontpatroon
tonen.
tonen.
Donkergroen, kan een bontpatroon
Olijfgroen, kan een bontpatroon
tonen.
tonen.
Overwegend donkergroen met een
Overwegend olijfgroen met een
bleker uiteinde, kan een bontpatroon bleker uiteinde, kan een bontpatroon
tonen.
tonen.
Rood naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte rand.
Grijs tot vleeskleurig.
Nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig.
Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.

Lichtgroen, kan een bontpatroon
tonen.
Lichtgroen, kan een bontpatroon
tonen.
Lichtgroen, kan een bontpatroon
tonen
Overwegend lichtgroen met een
bleker uiteinde, kan een bontpatroon
tonen.

Man/Pop:
Dominant bont violetgroen.
Violetgroen met bontpatroon.

Lichtgroen, kan een bontpatroon
tonen.
Lichtgroen, kan een bontpatroon
tonen.
Lichtgroen, kan een bontpatroon
tonen.
Overwegend groen met een bleker
uiteinde, kan een bontpatroon tonen.

Helder oranjerood voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een olijfgeel
achterhoofd en tenslotte in een
lichtgroene nek.
Wangen oranjerood doorlopend tot
voorbij de ogen, vervolgens aan de
onderzijde doorlopend tot op de
groene borst- kleur.

Helder oranjerood voorhoofd en kruin, Helder oranjerood voorhoofd en kruin, Helder oranjerood voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een olijfgeel vervolgens overgaand in een olijfgeel vervolgens overgaand in een olijfgeel
achterhoofd en tenslotte in een
achterhoofd en tenslotte in een
achterhoofd en tenslotte in een
donkergroene nek.
olijfgroene nek.
lichtviolet groene nek.
Wangen oranjerood doorlopend tot
Wangen oranjerood doorlopend tot
Wangen oranjerood doorlopend tot
voorbij de ogen, vervolgens aan de
voorbij de ogen, vervolgens aan de
voorbij de ogen, vervolgens aan de
onderzijde doorlopend tot op de
onderzijde doorlopend tot op de
onderzijde doorlopend tot op de
donkergroene borstkleur.
olijfgroene borstkleur.
violetgroene borstkleur.
De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt.
Geel-lichtgroen.
Geel-donkergroen.
Geel-olijfgroen.
Geel-violetgroen.
Lichtgroene buitenvlag en zwarte
Donkergroene buitenvlag en zwarte
Olijfgroene buitenvlag en zwarte
Violetgroene buitenvlag en zwarte
binnenvlag, dit kan een bontpatroon
binnenvlag, dit kan een bontpatroon
binnenvlag, dit kan een bontpatroon
binnenvlag, dit kan een bontpatroon
tonen.
tonen.
tonen.
tonen.
In het hart een oranjegele vlek overgaand in een zwarte bloktekening, aan het uiteinde een een bleker uiteinde..
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.

Terug naar index
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Keurtechnische aanwijzingen Dominant bont groen serie:
Dominant bont groen:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving
Bij dominant bont is een symmetrisch goed verdeeld bontpatroon aanwezig.
De voorkeur gaat naar een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het vleugeldek (verdeling 40/60%).
Bijzondere aandacht bij dominant bonte vogels voor de befgrootte.
De bef is doorgaans iets kleiner dan normaal.
De voorkeur gaat echter uit naar de normale befgrootte.

Kleur:
De voorkeur gaat uit van een 40-60% bontvorming symetrisch verdeeld op het lichaam en iets minder op het vleugeldek.
Lichaamskleur lichtgroen met bontpatroon.

Tekening:
Bij deze kleurslag is de reductie van het eumelanine is bijna 50 %.
Hoewel bontvorming een eumelaninemutatie is, wordt het masker wel kleiner van vorm ondanks dat deze uit psittacine bestaat.
De oorzaak hiervan is niet bekend.
Wel moet men erop bedacht zijn dat dit masker niet te klein mag worden.
We kunnen nauwelijks van een bontpatroon spreken, omdat er maar enkele groene veertjes over het lichaam zijn verspreid.
De oranje-gele vlektekening, die zich op de grote staartpennen bevindt, wordt bijna volledig bedekt door de groene boven- en onderstaartdekveren.

Dominant bont D groen:

Zie verder dominant bont groen.
Lichaamskleur is donkergroen met bontpatroon.

Dominant bont DD groen:

Zie verder dominant bont groen.
Lichaamskleur is olijfgroen met bontpatroon.

Dominant bont violetgroen: Zie verder dominant bont groen.
Lichaamskleur is violetgroen met bontpatroon.

Terug naar index
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OMSCHRIJVING DOMINANT BONT BLAUW SERIE:
Kleurslag:
Flanken, nek, buik en
anaalstreek:
Mantel:
Stuit:
Onderstaartdek -veren:
Bovenstaartdekveren:
Staartpennen:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop:

Dominant bont blauw.

Dominant bont D blauw.

Dominant bont DD blauw.

Dominant bont violetblauw.

Hemelsblauw met bontpatroon.

Hemelsblauw, kan een bontpatroon
tonen.
Hemelsblauw, kan een bontpatroon
tonen.
Hemelsblauw, kan een bontpatroon
tonen.
Overwegend hemelsblauw met een
bleker uiteinde, kan een bontpatroon
tonen met een wat bleker uiteinde.

Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Voorhoofd en kruin:

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:

Staartpennen:
Oogring:

Donkerblauw met bontpatroon.

Donker grijsblauw kleurig met
bontpatroon.
Nuance donkerder dan dan de rest van het lichaam met bontpatroon.
Donkerblauw, kan een bontpatroon
Donker grijsblauw kleurig met
tonen.
bontpatroon.
Donkerblauw, kan een bontpatroon
Donker grijsblauw kleurig met
tonen.
bontpatroon
Donkerblauw, kan een bontpatroon
Donker grijsblauw kleurig met
tonen.
bontpatroon.
Overwegend donkerblauw met een
Overwegend donker grijsblauw
bleker uiteinde, kan een bontpatroon kleurig met een bleker uiteinde, kan
tonen met een wat bleker uiteinde.
een bontpatroon tonen met een wat
bleker uiteinde.
Hoornkleurig met rozige waas en aan de basis een witte snavelriem.
Grijs tot vleeskleurig.
Nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig.
Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.

Violetblauw met bontpatroon.

Violetblauw, kan een bontpatroon
tonen.
Violetblauw, kan een bontpatroon
tonen.
Violetblauw, kan een bontpatroon
tonen.
Violetblauw met een bleker uiteinde,
kan een bontpatroon tonen met een
wat bleker uiteinde.

Helderwit voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een
lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in
een hemelsblauwe nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de hemelsblauwe
borstkleur.

Helderwit voorhoofd en kruin,
Helderwit voorhoofd en kruin,
Helderwit voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een grijs
vervolgens overgaand in een grijs
vervolgens overgaand in een
achterhoofd en tenslotte in een
achterhoofd en tenslotte in een
lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in
donkertblauwe nek.
donker grijsblauwe nek.
een violetblauwe nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
ogen, vervolgens aan de onderzijde ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de donkerblauwe
doorlopend tot op de donker
doorlopend tot op de violetblauw
borstkleur.
grijsblauwe borstkleur.
borstkleur.
De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt.
Wit-hemelsblauw.
Wit-donkerblauw.
Wit-grijsblauwkleurig.
Wit-violetblauw.
Hemelsblauwe buitenvlag en zwarte Donkerblauw buitenvlag en zwarte
Donker grijsblauw kleurige buitenvlag Violetblauw buitenvlag en zwarte
binnenvlag, dit kan een bontpatroon binnenvlag, dit kan een bontpatroon en zwarte binnenvlag, dit kan een
binnenvlag, dit kan een bontpatroon
tonen.
tonen.
bontpatroon tonen.
tonen.
In het hart een witte vlek overgaand in een zwarte bloktekening..
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.

Terug naar index
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Keurtechnische aanwijzingen Dominant bont blauw serie:
Dominant bont blauw:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving
Bij dominant bont is een symmetrisch goed verdeeld bontpatroon aanwezig.
De voorkeur gaat naar een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het vleugeldek (verdeling 40/60%).
Bijzondere aandacht bij dominant bonte vogels voor de befgrootte.
De bef is doorgaans iets kleiner dan normaal.
De voorkeur gaat echter uit naar de normale befgrootte .

Kleur:
De voorkeur gaat uit van een 40-60% bontvorming symetrisch verdeeld op het lichaam en iets minder op het vleugeldek.
Lichaamskleur hemelsblauw met bontpatroon.

Tekening:
Bij deze kleurslag is de reductie van het eumelanine bijna 50 %.
Hoewel bontvorming een eumelanine mutatie is, wordt het masker wel kleiner van vorm ondanks dat deze uit psittacine bestaat.
De oorzaak hiervan is niet bekend.
Wel moet men erop bedacht zijn dat dit masker niet te klein mag worden.
We kunnen nauwelijks van een bontpatroon spreken, omdat er maar enkele blauwe veertjes over het lichaam zijn verspreid.
De witte vlektekening, die zich op de grote staartpennen bevindt, wordt bijna volledig bedekt door de groene boven- en onderstaartdekveren.

Dominant bont D blauw:

Zie verder dominant bont blauw.
Lichaamskleur is donkerblauw met bontpatroon.

Dominant bont DD blauw:

Zie verder dominant bont blauw.
Lichaamskleur is donker grijsblauw met bontpatroon.

Dominant bont violetblauw:

Zie verder dominant bont blauw.
Lichaamskleur is violetblauw met bontpatroon.

Terug naar index
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OMSCHRIJVING DOMINANT BONT TURQUOISE SERIE:
Kleurslag:
Flanken, nek, buik en
anaalstreek:
Mantel:
Stuit:
Onderstaartdek -veren:
Bovenstaartdekveren:
Staartpennen:

Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Voorhoofd, kruin,

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:
Staartpennen:
Oogring:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop:

Dominant bont turquoise.

Dominant bont D turquoise.

Dominant bont DD turquoise.

Dominant bont violet turquoise.

Hemelsblauw met bontpatroon.

Blauw met groene waas,, kan een
bontpatroon tonen.
Blauw met groene waas,, kan een
bontpatroon tonen
Blauw met groene waas,, kan een
bontpatroon tonen.
Overwegend blauw met groene
waas, en een bleker uiteinde, kan
een bontpatroon tonen.

Licht geeloranje voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een blauw
met groene waas achterhoofd en
tenslotte in een blauw met groene
waas nek..

Donkerblauw met bontpatroon.

Donker grijsblauw met bontpatroon.

Nuance donkerder dan dan de rest van het lichaam met bontpatroon.
Donkerblauw met groene waas kan
Donker grijsblauw kleurig met groene
een bontpatroon tonen.
waas kan een bontpatroon tonen.
Donkerblauw met groene waas kan
Donker grijsblauw kleurig met groene
een bontpatroon tonen
waas kan een bontpatroon tonen.
Donkerblauw met groene waas kan
Donker grijsblauw kleurig met groene
een bontpatroon tonen.
waas kan een bontpatroon tonen.
Overwegend donkerblauw met
Overwegend donker grijsblauwkleurig
groene waas, en een bleker uiteinde, met groene waas, en een bleker
kan een bontpatroon tonen.
uiteinde, kan een bontpatroon tonen.
Rood naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte rand.
Grijs tot vleeskleurig.
Nuance donkerder grijs dan de poten tot hoornkleurig.
Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.

Violetblauw met bontpatroon.

Violetblauw met groene waas, kan
een bontpatroon tonen.
Violetblauw met groene waas, kan
een bontpatroon tonen.
Violetblauw met groene waas, kan
een bontpatroon tonen.
Overwegend violetblauw met groene
waas, en een bleker uiteinde, kan
een bontpatroon tonen.

Licht geeloranje voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een
donkerblauw met groene waas
achterhoofd en tenslotte in een
donkerblauwe met groene waas nek.

Licht geeloranje voorhoofd en kruin,
Licht geeloranje voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een donker vervolgens overgaand in een
grijsblauw met olijfgroene waas
violetblauw met groene waas
achterhoofd en tenslotte in een
achterhoofd en tenslotte in een
donker grijsblauw met olijfgroene
violetblauwe nek.
waas nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
ogen, vervolgens aan de onderzijde
ogen, vervolgens aan de onderzijde
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de blauw met
doorlopend tot op de donkerblauw
doorlopend tot op de donker
doorlopend tot op de violetblauwe
groene waas borstkleur.
met groene waas borstkleur.
grijsblauw met olijfgroene waas
borstkleur.
borstkleur.
De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt.
Lichtgeel-blauw met groene waas
Lichtgeel- donkerblauw met groene
Lichtgeel- grijsblauw met olijfgroene
Lichtgeel- met violetgroene waas
overgoten.
waas overgoten.
waas overgoten.
overgoten
Blauwachtige buitenvlag en zwarte
Donker blauwachtige buitenvlag en
Donker grijsblauwachtige buitenvlag
Violet buitenvlag en zwarte
binnenvlag.
zwarte binnenvlag.
en zwarte binnenvlag.
binnenvlag.
In het hart een oranjegele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening.
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Dominant bont turquoise serie:
DF dominant bont turquoise:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving
Bij dominant bont is een symmetrisch goed verdeeld bontpatroon aanwezig.
De voorkeur gaat naar een overwegend bontpatroon op het lichaam en iets minder op het vleugeldek (verdeling 40/60%).
Bijzondere aandacht bij dominant bonte vogels voor de befgrootte.
De bef is doorgaans iets kleiner dan normaal.
Onze voorkeur gaat echter uit naar de normale befgrootte.

Kleur:
De voorkeur gaat uit van een 40-60% bontvorming symetrisch verdeeld op het lichaam en iets minder op het vleugeldek.

Tekening:
Bij deze kleurslag is de reductie van het eumelanine bijna 50 %.
Hoewel bontvorming een eumelanine mutatie is, wordt het masker wel kleiner van vorm ondanks dat deze uit psittacine bestaat.
De oorzaak hiervan is niet bekend.
Wel moet men erop bedacht zijn dat dit masker niet te klein mag worden.
We kunnen nauwelijks van een bontpatroon spreken, omdat er maar enkele turquoise veertjes over het lichaam zijn verspreid.
De witte vlektekening, die zich op de grote staartpennen bevindt, wordt bijna volledig bedekt door de groen blauw bewaasde bovenen onderstaartdekveren.

DF dominant bont D turquoise:

Zie verder dominant bont turquoise.
Lichaamskleur is donker blauw met groene waas, kan een bontpatroon tonen.

DF dominant bont DD turquoise:

Zie verder dominant bont turquoise.
Lichaamskleur is donker grijsblauw met groene waas, kan een bontpatroon tonen.

DF dominant bont violet turquoise:

Zie verder dominant bont turquoise.
Lichaamskleur is violetblauw met groene waas, kan een bontpatroon tonen.
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OMSCHRIJVING EF EUWING GROEN SERIE:
Kleurslag:
Borst,flanken, buik en
anaalstreek:
Mantel en vleugeldekveren:

Stuit:
Onderstaartdek -veren:
Bovenstaartdekveren:
Staartpennen:
Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop:

EF euwing groen.

EF euwing D groen.

EF euwing DD groen.

EF euwing violetgroen

Geel met lichtgroene waas.

Geel met donkergroene waas.

Geel met olijfgroene waas.

De mantel is net als de rug
groenbruin van kleur. De vleugeldekveren zijn groen van kleur. Dit
geeft als effect een V vorm tussen de
vleugels.
Lichtgroen.
Lichtgroen.
Lichtgroen.
Lichtgroen met een bleker uiteinde.

De mantel is net als de rug donker
De mantel is net als de rug
groenbruin van kleur. De vleugelolijfgroenbruin van kleur. De vleugeldekveren zijn donkergroen van kleur. dekveren zijn olijfgroen van kleur. Dit
Dit geeft als effect een V vorm
geeft als effect een V vorm tussen de
tussen de vleugels.
vleugels.
Donkergroen.
Olijfgroen.
Donkergroen.
Olijfgroen.
Donkergroen.
Olijfgroen.
Donkergroen met een bleker uiteinde Olijfgroen met een bleker uiteinde.
Rood naar boven toe opgebleekt met aan de basis een witte snavelriem.
Grijs.
Nuance donkerder dan de poten.
Donkerbruin met iris iets lichter dan de pupil.

Geel met violetgroene waas.
De mantel is net als de rug
violetgroenbruin van kleur. De
vleugeldekveren zijn violetgroen van
kleur. Dit geeft als effect een V vorm
tussen de vleugels.
Violetgroen.
Violetgroen.
Violetgroen.
Violetgroen met een bleker uiteinde.

Tekening:
Voorhoofd, kruin:

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:
Staartpennen:
Oogring:

Helder oranjerood voorhoofd en
kruin, vervolgens overgaand in een
olijfgeel achterhoofd en tenslotte in
een lichtgroene nek.
Wangen oranjerood doorlopend tot
voorbij de ogen, vervolgens aan de
onderzijde doorlopend tot op de
groene borstkleur.

Helder oranjerood voorhoofd en
Helder oranjerood voorhoofd en
Helder oranjerood voorhoofd en
kruin, vervolgens overgaand in een
kruin, vervolgens overgaand in een
kruin, vervolgens overgaand in een
olijfgeel achterhoofd en tenslotte in
olijfgeel achterhoofd en tenslotte in
olijfgeel achterhoofd en tenslotte in
een donkergroene nek.
een olijfgroene nek.
een violetgroene nek.
Wangen oranjerood doorlopend tot
Wangen oranjerood doorlopend tot
Wangen oranjerood doorlopend tot
voorbij de ogen, vervolgens aan de
voorbij de ogen, vervolgens aan de
voorbij de ogen, vervolgens aan de
onderzijde doorlopend tot op de
onderzijde doorlopend tot op de
onderzijde doorlopend tot op de
donkergroene borstkleur.
olijfgroene borstkleur.
violetgroene borstkleur.
De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt.
Geel-lichtgroen.
Geel-donkergroen.
Geel-olijfgroen.
Geel-violetgroen.
Lichtgroene buitenvlag, zwarte
Donkergroene buitenvlag, zwarte
Olijfgroene buitenvlag, zwarte
Violetgroene buitenvlag, zwarte
binnenvlag.
binnenvlag.
binnenvlag.
binnenvlag.
De secundaire staartpennen hebben in het midden een oranjegele vlektekening en een zwarte dwarstekening.
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Euwing groen serie:
EF euwing groen:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving

Kleur:
Lichaamskleur is geel met lichtgroene waas.
Door euwing wordt dit goed egaal van kleur en helder.
De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit.
De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.
De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk en zijn groen van kleur.

Tekening:
De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de
tekening.
Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist.
Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn geen duidelijke afscheidingen vereist.
De mantel is net als de rug groenbruin van kleur.
De vleugeldekveren zijn lichtgroen van kleur.
Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.

EF euwing D groen:

Zie EF- euwing groen alleen de vleugeldekveren zijn donkergroen van kleur.

EF euwing DD groen:

Zie EF- euwing groen alleen de vleugeldekveren zijn olijfgroen van kleur.

EF euwing violetgroen:

Zie EF- euwing groen alleen de vleugeldekveren zijn violetgroen van kleur.
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OMSCHRIJVING EF EUWING BLAUW SERIE:
Kleurslag:
Borst, nek, flanken, buik en
anaalstreek:
Mantel en vleugeldekveren:

Stuit:
Onderstaartdek -veren:
Bovenstaartdekveren:
Staartpennen:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop:

Man/Pop:

EF euwing blauw.

EF euwing D blauw.

EF euwing DD blauw.

EF euwing violetblauw.

Wit met hemelsblauwe waas.

Wit met donkerblauwe waas.

De mantel is net als de rug grijs van
kleur. De vleugeldekveren zijn
hemelsblauw.
Dit geeft als effect een V vorm
tussen de vleugels.
Hemelsblauw.
Hemelsblauw.
Hemelsblauw.
Hemelsblauw met een bleker
uiteinde.

De mantel is net als de rug
De mantel is net als de rug
donkergrijs van kleur. De
grijsblauw van kleur. De vleugelvleugeldekveren zijn donkerblauw.
dekveren zijn donkergrijsblauw. Dit
Dit geeft als effect een V vorm
geeft als effect een V vorm tussen de
tussen de vleugels.
vleugels.
Donkerblauw.
Donker grijsblauw.
Donkerblauw.
Donker grijsblauw.
Donkerblauw.
Donker grijsblauw.
Donkerblauw met een bleker
Donker grijsblauw met een bleker
uiteinde.
uiteinde.
Hoornkleurig met licht roze waas met aan de basis een witte snavelriem.
Grijs.
Nuance donkerder dan de poten.
Donkerbruin met iris iets lichter dan de pupil.

Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:

Wit met donker grijsblauwe waas.

Wit met violetblauwe waas.
De mantel is net als de rug grijs van
kleur. De vleugeldekveren zijn
violetblauw. Dit geeft als effect een V
vorm tussen de vleugels.
Violetblauw.
Violetblauw.
Violetblauw.
Violetblauw met een bleker uiteinde.

Tekening:
Voorhoofd, kruin,

Wangen,kin, keel en
bovenborst:

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:
Staartpennen:
Oogring:

Helder wit voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een
lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in
een hemelsblauwe nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de hemelsblauw
borstkleur.

Helder wit voorhoofd en kruin,
Helder wit voorhoofd en kruin,
Helder wit voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een
vervolgens overgaand in een
vervolgens overgaand in een
lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in
lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in
lichtgrijs achterhoofd en tenslotte in
een donkerblauwe nek.
een donker grijsblauwkleurige nek.
een violetblauwe nek.
Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
ogen, vervolgens aan de onderzijde ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de donkerblauw
doorlopend tot op de donker
doorlopend tot op de violetblauw
borstkleur.
grijsblauw kleurige borstkleur.
borstkleur.
De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt.
Wit-hemelsblauw.
Wit-donkerblauw.
Wit- donkergrijsblauwe waas.
Wit-violetblauw.
Hemelsblauwe buitenvlag, zwarte
Donkerblauwe buitenvlag, zwarte
Donker grijsblauwe buitenvlag,
Violetblauwe buitenvlag, zwarte
binnenvlag.
binnenvlag.
zwarte binnenvlag.
binnenvlag.
De secundaire staartpennen hebben in het midden een witte vlektekening en een zwarte dwarstekening
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Euwing blauw serie:
EF euwing blauw:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving
Kleur:
De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit.
De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.
Lichaamskleur is wit met hemelsblauwe waas.
Tekening:
De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de
tekening.
Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist.
Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn geen duidelijke afscheidingen vereist
De mantel is net als de rug donkergrijs van kleur.
De vleugeldekveren zijn hemelsblauw.
Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.

EF euwing D blauw:

Zie EF- euwing blauw alleen de vleugeldekveren zijn donkersblauw van kleur.

EF euwing DD blauw:

Zie EF- euwing blauw alleen de vleugeldekveren zijn donker grijsblauw van kleur.

EF euwing violetblauw:

Zie EF- euwing blauw alleen de vleugeldekveren zijn violetblauw van kleur.
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OMSCHRIJVING EF EUWING TURQUOISE SERIE:
Kleurslag:
Flanken, nek, buik en
anaalstreek:
Mantel:

Stuit:
Onderstaartdek -veren:
Bovenstaartdek -veren:
Staartpennen:
Snavel:
Poten:
Nagels:

Man/Pop:
EF euwing turquoise.
Blauw met groene waas.

Man/Pop:
EF euwing D turquoise.

Man/Pop:
EF euwing DD turquoise.

Man/Pop:
EF euwing violet turquoise.

Donker grijsblauw met olijfgroene
Violetblauw met groene waas.
waas.
De mantel is net als de rug grijs van
De mantel is net als de rug grijs van
De mantel is net als de rug grijs van
De mantel is net als de rug grijs van
kleur. De vleugeldekveren zijn blauw kleur. De vleugeldekveren zijn
kleur. De vleugeldekveren zijn donker kleur. De vleugeldekveren zijn
met groene waas. Dit geeft als effect donkerblauw met groene waas. Dit
grijsblauw met groene waas. Dit geeft violetblauw met groene waas. Dit
een V vorm tussen de vleugels
geeft als effect een V vorm tussen de als effect een V vorm tussen de
geeft als effect een V vorm tussen de
vleugels.
vleugels.
vleugels.
Blauw met groene waas.
Donkerblauw met groene waas.
Donker grijsblauw met olijfgroene
Violetblauw met groene waas.
waas.
Blauw met groene waas.
Donkerblauw met groene waas.
Donker grijsblauw met olijfgroene
Violetblauw met groene waas.
waas.
Blauw met groene waas.
Donkerblauw met groene waas.
Donker grijsblauw met olijfgroene
Violetblauw met groene waas.
waas.
Blauw met groene waas met een wat Donkerblauw met groene waas met
Donker grijsblauw met olijfgroene
Violetblauw met groene waas met
bleker uiteinde.
een wat bleker uiteinde.
waas met een wat bleker uiteinde.
een wat bleker uiteinde.
Nuance lichter rood dan de wildvorm met aan de basis een witte snavelriem.
Grijs.
Nuance donkerder grijs dan de poten.

Ogen:

Donkerblauw met groene waas.

Donkerbruin, iris iets lichter dan pupil.

Tekening:
Voorhoofd en kruin:

Licht geeloranje voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een blauw
met groene waas achterhoofd en
tenslotte in een blauw met groene
waas nek..

Licht geeloranje voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een
donkerblauw met groene waas
achterhoofd en tenslotte in een
donkerblauwe met groene waas nek.

Wangen, kin, keel en
bovenborst:

Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de blauw met
groene waas borstkleur.

Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de donkerblauw
met groene waas borstkleur.

Bef:
Vleugelbochten:
Grote vleugelpennen:

Staartpennen:
Oogring:

Licht geeloranje voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een donker
grijsblauw met olijfgroene waas
achterhoofd en tenslotte in een
mauve met olijfgroene waas nek.

Licht geeloranje voorhoofd en kruin,
vervolgens overgaand in een
violetblauw met groene waas
achterhoofd en tenslotte in een
violetblauwe nek.

Wangen wit doorlopend tot voorbij de Wangen wit doorlopend tot voorbij de
ogen, vervolgens aan de onderzijde
ogen, vervolgens aan de onderzijde
doorlopend tot op de donker
doorlopend tot op de violetblauwe
grijsblauw met olijfgroene waas
borstkleur.
borstkleur.
De bef eindigt twee centimeter onder de snavelpunt.
Crèmewit-blauw met groene waas.
Crèmewit-donkerblauw met groene
Crèmewit-donker grijsblauw kleurig
Crèmewit violetblauw met groene
waas.
met olijfgroene waas .
waas.
Blauw met groene waas buitenvlag
Donkerblauw met groene waas
Donker grijsblauw kleurig met groene Violetblauw met groene waas
en zwarte binnenvlag.
buitenvlag en zwarte binnenvlag.
waas buitenvlag en zwarte
buitenvlag en zwarte binnenvlag.
binnenvlag.
In het hart een oranjegele vlek overgaand in een zwarte dwarstekening.
Het oog is omgeven door een helder witte onbevederde oogring van washuid.
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Keurtechnische aanwijzingen Euwing turquoise serie:
EF euwing turquoise:

Algemeen:
Zie ook Fysieke standaard omschrijving

Kleur:
Lichaamskleur is blauw met groene waas.
Door euwing wordt dit goed egaal van kleur en helder.
De nadruk bij de keuring van deze vogels ligt in hoofdzaak op kleuregaliteit.
De kleuregaliteit moet dan ook streng beoordeeld worden.
De vleugeldekveren geven een iets gehamerde indruk. Zwarte vlekjes of streepjes zijn foutief.
De kleur van de snavel is lichter aan de inplanting en wordt dieper van kleur naar de snavelpunt toe.

Tekening:
De kleurscheiding moet streng worden beoordeeld worden, evenals de kleuregaliteit van de tekening en de symmetrie van de tekening.
Tussen de kleur van de kin en de voorhals (bef) is een goede ononderbroken afscheiding en een goede aflijning vereist.
Bij de verschillende kleuren van het hoofd zijn geen duidelijke afscheidingen vereist
De mantel is net als de rug grijs van kleur.
De vleugeldekveren zijn blauw met groene waas.
Dit geeft als effect een V vorm tussen de vleugels.

EF euwing D turquoise:

Zie EF- euwing turquoise alleen de vleugeldekveren zijn donkerblauw met groene waas van kleur.

EF euwing DD turquoise:

Zie EF- euwing turquoise alleen de vleugeldekveren zijn donker grijsblauw met groene waas van kleur.

EF euwing violet turquoise:

Zie EF- euwing turquoise alleen de vleugeldekveren zijn violetblauw met groene waas van kleur.
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