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Voorwoord 2019 
 
We hebben een aantal  vogelsoorten die onderdeel uitmaakte van de standaardeisen 
Gedomesticeerde Afrikaanse- en Aziatische prachtvinken verplaatst naar deze standaard. 
Dit betreft de ekstertjes, de bandvinken en de roodkopamadine. 
 
De Roodkopamadine heeft inmiddels ook een grote mate van domesticatie ondergaan.  
De grijze en geelkop mutatie worden inmiddels regelmatig gekweekt.   
 
Verder is het aangevuld met omschrijvingen van diverse veel tentoongestelde Afrikaanse 
soorten als herkenning richtlijn. 
 
Deze standaard zal regelmatig aangevuld worden met eventuele mutaties van voornoemde 
soorten. 
 
De Technische Commissie Tropische vogels en Parkieten heeft dan ook besloten de 
Roodkopamadine op te nemen in deze standaard. 
 
 
Utrecht voorjaar 2019 
 
Revisie voorjaar 2020 
Benaming geelband aangepast in Oranjeband bandvink. 
Benaming Geelkop aangepast in Oranjekop roodkopamadine 
 
 

Terug naar index 
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Bandvink, ( Amandava fasciata domestica ) 
Algemeen:  
 

Wetenschappelijke naam:  Amadina fasciata domestica 
Duits:    Bandfink. 
Engels:    Cut-throat finch. 
Frans :    Cou coupé. 
Deens :    Bändfinke. 
Italiaans:    Gola tagliata. 
 

 

De bandvink leeft in de randgebieden van de woestijn, alsook in cultuurlandschappen. Ze zijn 

ook te vinden in de steppen in de directe nabijheid van mensen. In de broedtijd leven ze 

paarsgewijs. De nesten treffen we in struikgewas, hoge bomen of bouwwerken aan. Het nest 

heeft een bolvormige constructie  van grashalmen en een korte buisvormige invliegopening. 

Buiten de broedtijd vormen ze grote groepen. 

 

Ondersoorten: 
Van de bandvink worden naast de nominaatvorm  ,Amadina fuscata fuscata drie 
ondersoorten erkend: 

• Amadina fasciata fasciata:  Verspreidingsgebied Afrika; als een smalle streep van  
Senegal door Gambia, oost Somalië tot in zuid afrika. 
 

• Amadina fasciata alexanderie Verspreidingsgebied; Djiboeti door oostelijk Ethiopië en 

Somalië tot noord Mozambique. Is bruiner van kleur en een intensievere golflijntekening. 

Ook de borst en buik zijn bruiner van tint dan de nominaatvorm. 

 

 

• Amadina fasciata meridionalis: Verspreidingsgebied zuidelijk van Malawi en in zuid 

Rhodesië. Deze vogels hebben een zware en dieper gekleurde tekening dan de 

nominaatvorm. De boven- en onderstaart zijn zwartgrijs.  

 

• Amadina fasciata contiqua Wordt in de huidige literatuur niet meer gezien als  

  zelfstandige ondersoort.

 

Erfelijkheid en veerstructuur:  
In de bevedering van de bandvink is, naast het eumelanine en het phaeomelanine, ook 
rood carotenoïde te vinden.  
Voor een diepgaande bijschrijving de verschillende mutaties bij de bandvink wordt naar de 
mutatiestandaard prachtvinken verwezen.. Bij de bandvink zijn de volgende mutaties 
bekend: 
 
Bruin:  Is in de afgelopen decennia diverse keren vanuit wildvang voor  de 

kweek beschikbaar gekomen, het laatst in 2006. 
 
Opaal:  Is ontstaan in eind 20ste eeuw. Een van de eerste kwekers was de Belg 

Paul d’Hamer.  
 
Isabel:  Is begin jaren negentig van de vorige eeuw ingevoerd vanuit wildvang 

en waarschijnlijk niet meer beschikbaar. Wordt in deze standaard dan 
ook niet beschreven. 

 
Pastel:  Is een mutatie die mogelijk is meegekomen met opaal mutatie. 
 
Oranjeband: In 1976 ontstaan.  Een van de eerste kweekpogingen door A. van  

Mingeroet uit België. .  Door een kwalitatieve reductie van het rode 
carotenoïde, in de praktijk blijkt dat deze mutatie autosomaal recessief te 
vererven. Het symbool voor deze factor = ge  

 
NSL ino: Is ontstaan 1992 bij de heer H.v.Waardenburg uit Neede. 
 
Grijs:  Is zeer experimenteel in Nederland aanwezig en vindt begin 21ste eeuw 

zijn oorsprong en Tsjechië. 
 

Terug naar index 
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Fysieke standaard: 
Formaat: 

De gedomesticeerde bandvink is ± 12,5 cm. Lang, gemeten tussen de punt van de snavel en 

het uiteinde van de staart. 

Model: 

De bandvink is een volslanke, maar geen zwaar geblokte vogel. Van opzij gezien moet de 

borst-/buiklijn, vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren, van voldoende volume zijn en 

regelmatig verlopen. Van voren gezien dient de borst goed rond te zijn, maar niet vet. Het 

achterlijf mag niet de indruk wekken, dat dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met 

de staart een nagenoeg rechte lijn vormen. De niet overdreven ronde kop moet een 

regelmatige gebogen lijn vormen, met het oog centraal t.o.v. de schedel. De staart is aan het 

uiteinde afgerond. 

 

Houding: 

Een bandvink dient rustig op stok te zitten. Hij hoort rechtop te zitten en het lichaam dient los 

van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij 

de vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop wordt iets opgericht gedragen. 

 

Conditie: 

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste. 

 

Poten: 

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, 

waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de 

stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.  

 

Ringmaat: 

Zie vogel index NBvV 

 

Snavel: 

Relatief en kegelvormig snaveltje. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar te sluiten en 

moeten onbeschadigd zijn. De bovensnavel mag niet overdreven hoog en rond zijn. 

 

Bevedering: 

Het onbeschadigde verenkleed dient strak en aaneengesloten gedragen te worden.  

 
 

Tekeningspatroon: 
 
De tekening onderdelen van de gedomesticeerde wildkleur bandvink zijn: 

• Keelband: Een helder rode keelband van minimaal 7 mm breed, welke onder de 
snavel iets minder breed is dan de zijkanten.  De rode keelband loopt op de wangen 
iets omhoog en is aan de uiteinden, die duidelijk achter het oog zijn gesitueerd, 
afgerond. De keelband raakt aan de bovenzijde het oog en de onder snavel niet.. De 
pop mist deze rode keelband. 

• Keelbandstrepen: Aan beide uiteinde aan de onderzijde van de keelband bevinden 
zich de aanzet van twee zwarte keelbandstrepen. Deze keelbandstrepen zijn aan de 
nekkant breder en lopen richting keel fijn uit . De keelbandstrepen zijn scherp van 
aftekening en helder zwart van kleur. De pop mist deze zwarte  keelbandstrepen. 
Omdat dit een vooralsnog moeilijk te realiseren tekeningonderdeel betreft wordt 
verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen. 

• Schedel-, nek- en manteltekening:  Vanaf de bovensnavel, richting schedel en nek, 
heeft iedere veer een zwarte dwarstekening met aan het uiteinde een crèmewitte 
punt. Richting bovenschedel is deze tekening fijner dan in het midden op de kop. 
Deze tekening sluit op de wangen aan op de keelband en wordt richting zadel weer 
iets fijner. 

• Vleugeldektekening: De grote-  en middelste vleugeldekveren tonen voor het 
uiteinde een duidelijk zwartbruine zoom.  Aan het uiteinde van iedere dekveer bevindt 
zich een crèmebruine top, die duidelijk lichter is dan de mantel en de basis van de 
vleugeldekveren. Hierdoor toont het vleugeldek twee regelmatig gebogen zwartbruin-
crèmebruine vleugelbanden 

• Omzoming binnenste vleugelpennen:  De buitenvlag van iedere vleugelpen toont 
een bruine  omzoming.  

• Tekening bovenstaartdek: Deze is overeenkomstig de kop en manteltekening maar 
is iets grover van patroon. 

• Staarttekening: Op de onderzijde tonen de staartpennen aan het uiteinde een 
crème-wit gekleurde top, met witte punten. De 2 middelste staartpennen missen deze. 
Dwz dat de bovenzijde van de staart in gesloten toestand egaal zwartgrijs is en aan 
de onderzijde een créme-witte top toont.  

• Buikvlek: Op de buik en onderbuik bevindt zich een zo uitgebreid mogelijk regelmatig 
afgetekende kastanjebruine vlek. De overgang van de buikvlek naar de flanken en 
borst wordt gevormd door een crème band, waarop zich een fijne zwartgrijze gebogen 
dwarstekening bevindt. De pop mist deze buikvlek. 

 
Terug naar index 
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Kleurstandaard Bandvink man: 
 

Kleurslag: Wildkleur man: Bruin man: Grijs man: NSL ino man: Opaal man: Pastel  man: 
Kleur:  

Schedel.  Beigebruin. Beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Beige.  

Keel.  Crème-wit,  afgescheiden 
door de keelband en 
ondersnavel.  

Crème, afgescheiden 
door de keelband en de 
ondersnavel.  

Wit, afgescheiden door de 
keelband en de 
ondersnavel. 

Wit, afgescheiden door de 
keelband en ondersnavel. 

Wit, met beige waas, 
afgescheiden door de 
keelband en ondersnavel. 

Beigewit, afgescheiden 
door de keelband en 
ondersnavel. 

Nek. Beigebruin, iets donkerder 
dan de schedel. 

Beigebruin, iets donkerder 
dan de schedel. 

Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas, Beigebruin, iets donkerder 
dan de schedel, 

Borst en Flanken Van af de keelband 
donker beigebruin. 

Van af de keelband 
donker beigebruin. 

Van af de keelband 
crème-wit. 

Van af de keelband wit. Van af de keelband wit, 
met beige waas, 

Van af de keelband 
donkerbeige. 

Dijen en aarsstreek. Crème-wit met een beige 
waas. 

Crème-wit,  met een 
beige waas. 

 Wit. Wit, met beige waas, Donkerbeige. 

Rugdek/ mantel. Donker beigebruin. Donker beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Donkerbeige. 

Stuit en 
bovenstaartdekveren. 

Donker beigebruin. Donker beigebruin.  Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Donkerbeige. 

Hand- en armpennen, 
middelste- en grote 
vleugeldekveren. 

Donker beigebruin. Donker beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Donkerbeige. 

Kleine vleugeldekveren 
en schouders. 

Donker beigebruin. Donker beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas, Donkerbeige. 

Staart bovenzijde. Zwartgrijs. Zwartbruin. Zwartgrijs. Wit. Grijs, Donkergrijs, met een 
lichter veerhart. 

Staart onderzijde. Zeer donkergrijs. Zeer donker beigebruin. Zeer donkergrijs. Wit. Lichtgrijs, Grijs. 

Onderstaartdekveren. Licht beigebruin. Licht beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Lichtgrijs. 

Poten. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. 

Nagels. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. 

Snavel. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. 

Ogen /Pupil. Donkerbruin, met een 
blauwgrijze ooglidrand. 

Donkerbruin, met een 
blauwgrijze ooglidrand. 

Donkerbruin, met een 
blauwgrijze ooglidrand. 

Helderrood. Donkerbruin, met een 
blauwgrijze ooglidrand. 

Donkerbruin, met een 
blauwgrijze ooglidrand. 

Tekeningskleur:       

Keelband. Diep helderrood.  Diep helderrood.  Diep helderrood.  Diep helderrood.  Diep helderrood.  Diep helderrood. 

Keelbandstrepen. Zwart. Zwartbruin. Zwartgrijs. Wit. Lichtgrijs. Grijs. 

Schedel- , dek-  en 
manteltekening. 

Zwart. Zwartbruin. Zwartgrijs. Wit. Lichtgrijs. Grijs. 

Vleugeldektekening. Zwart – crème bruin. Zwartbruin –crème bruin Zwartgrijs – crème-wit. Wit. Licht grijs – wit. Grijs – crème beige. 
 

Omzoming 
vleugelpennen. 

Zwart. Zwartbruin. Zwartgrijs. Wit. Lichtgrijs. Grijs. 

Onderzijde staart.  Crème-wit. Crème-wit. Crème-wit. Wit. Wit. Crème-wit. 

Buikvlek. Kastanjebruin.  Kastanjebruin. Lichtcrème. Wit. Lichtcrème. Licht kastanjebruin. 

Terug naar index 
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Kleurstandaard Bandvink pop: 
Kleurslag: Wildkleur pop: Bruin pop: Grijs pop: NSL ino pop: Opaal pop: Pastel pop: 

Kleur:  

Schedel.  Beigebruin. Beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Beige. 

Wangen en hals. Beigebruin. Beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Beige. 

Keel.  Onder de ondersnavel 
crème, overgaand in 
beigebruin. 

Onder de ondersnavel 
crème, overgaand in 
beigebruin. 

Onder de ondersnavel 
crème, overgaand in 
crème-wit. 

Wit. Onder de ondersnavel 
crème, overgaand in wit 
met beige waas, 

Onder de ondersnavel 
crème, overgaand in beige. 

Nek. Beigebruin, iets 
donkerder dan de 
schedel. 

Beigebruin, iets 
donkerder dan de 
schedel. 

Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Beigebruin. Iets donkerder 
dan de schedel. 

Borst en Flanken. Donker beigebruin. Donker beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Donkerbeige.  

Buik. Donker beigebruin. Donker beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Donkerbeige. 

Dijen en aarsstreek. Crème-wit, met een beige 
waas. 

Crème-wit, met een beige 
waas. 

Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Donkerbeige. 

Rugdek/ mantel. Donker beigebruin. Donker beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Donkerbeige. 

Stuit en 
bovenstaartdekveren. 

Donker beigebruin.  Donker beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Donkerbeige. 

Hand- en armpennen, 
middelste- en grote 
vleugeldekveren. 

Donker beigebruin. Donker beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Donkerbeige. 

Kleine vleugeldekveren 
en schouders. 

Donker beigebruin.  Donker beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Donkerbeige. 

Staart bovenzijde. Zwartgrijs. Zwartbruin. Zwartgrijs. Wit. Grijs. Donkerbeige, met een 
lichter veerhart. 

Staart onderzijde. Zeer donkergrijs. Zeer  donker beigebruin. Zeer donkergrijs. Wit. Lichtgrijs. Grijs. 

Onderstaartdekveren. Licht beigebruin. Licht beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Lichtgrijs. 

Poten. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. 

Nagels. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. 

Snavel. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. 

Ogen /Pupil. Donkerbruin, met een 
blauwgrijze ooglidrand. 

Donkerbruin, met een 
blauwgrijze ooglidrand. 

Donkerbruin, met een 
blauwgrijze ooglidrand. 

Helderrood. Donkerbruin, met een 
blauwgrijze ooglidrand. 

Donkerbruin, met een 
blauwgrijze ooglidrand. 

Tekeningskleur:       

Keelband. Ontbreekt. Ontbreekt. Ontbreekt. Ontbreekt. Ontbreekt. Ontbreekt. 

Keelbandstrepen. Ontbreekt. Ontbreekt. Ontbreekt. Ontbreekt. Ontbreekt. Ontbreekt. 

Schedel- , dek-  en 
manteltekening. 

Zwart. Zwartbruin. Zwartgrijs. Wit. Lichtgrijs. Grijs. 

Vleugeldektekening. Zwart – crème bruin Zwartbruin – crème bruin. Zwartgrijs – crème-wit. Wit. Lichtgrijs – wit. Grijs -  crème beige. 
 

Omzoming 
vleugelpennen.. 

Zwart. Zwartbruin. Zwartgrijs. Wit. Lichtgrijs. Grijs. 

Onderstaarttekening. Crème-wit. Crème-wit. Crème-wit. Wit. Wit. Crème-wit. 

Terug naar index 
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Keurtechnische aanwijzingen: Bandvink man en pop 
 

Wildkleur:  De standaardomschrijvingen van kleur en tekening betekenen, dat in de selectieve kweek, die ondermeer door Nederlandse kwekers is doorgevoerd, de meest in het oog 
springende onderdelen van de nominaatvorm  A.f.f. en de ondersoorten A.f.a. en A.f.m. zijn samen gevoegd. 
In het verleden toonden veel ingevoerde bandvinken een relatief platte kop in combinatie met een sterk gebolde hoge bovensnavel. De domesticatie heeft ook bij de bandvink 
inmiddels tot een meer ronde kop en daarbij horende kegelvormige snavel gevormd. Tijdens de keuring dient hier goed op gelet te worden. Vogels met een platte kop en sterk 
gebogen hoge snavel dienen, al naar  gelang de ernst van de fout, bestraft te worden. 
Veel invoer vogels toonde op de borst en flanken en bij de poppen ook op de buik, een fijne zeer onregelmatige zoomtekening. Door selectie is deze zoom tekening op de borst 
eruit geselecteerd. De voorkeur gaat dan ook uit naar de meest egaal donker beigebruin gekleurde borst, flanken en een kastanjebruine buiktekening. Hiermee wordt duidelijk 
gekozen voor een domestica vorm. Dit in afwijking tot de enige beschreven ondersoort de Amadina fasciata alexanderie, die juist op deze plaatsen een omzoming blijft tonen. 
De algemene beigebruine lichaamskleur dient zo diep en donker mogelijk te zijn. Vooralsnog zal het tonen van twee volledig zwarte scherp afgetekende keelbandstrepen een 
moeilijk te realiseren onderdeel zijn. Dit dient dan ook met de nodige souplesse beoordeeld te worden.  Bij de man mag niet verwacht worden dat de keelbandstrepen elkaar 
raken.  Wel moet gestreefd worden dat deze duidelijk egaal en strak afgelijnd aanwezig zijn.  Onder keel band bevindt zich vaak nog een smalle lichte crèmekleurige band. Vogels 
die deze band niet tonen hebben de voorkeur, het tonen van deze band moet al naar gelang de ernst van de fout bestraft worden bij kleur. De kastanjebruine buikvlek bij de man 
dient  intens van kleur en zo uitgebreid mogelijk te zijn. De overgang van borst en flanken enerzijds en de buikvlek anderzijds, mag geen lichte crème witte zone tonen, vooralsnog 
dient dit echter met enige souplesse beoordeeld te worden. De man dient een De pop mag geen buikvlek of restanten daarvan tonen. Indien dit wel het geval is moet het bestraft 
worden bij kleur. 
De bandvink is een vogel die vaak snel groeiende nagels toont. Er dient streng op gelet te worden dat deze niet lang, gekruld of verkalkt zijn.  
 

Bruin: In algemene zin wordt verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm. De meest kenmerkende verandering, die de bruinmutatie te weeg brengt, is bij de 
bandvink gelegen in het feit, dat het zwarte eumelanine bezit voor een overgroot deel in de zoomtekening en in de staartpennen is waar te nemen. Deze tekening en de 
staartpennen  zullen dan ook duidelijk zwartbruin van kleur moeten worden. Bij zeer diep gekleurde exemplaren zal dit ten koste gaan van het contrast van kleur en tekening. De 
bruine bandvink mag echter geen “egaal” gekleurde vogel worden.  Om het onderscheid met pastel mutatie ( die zich nog in een pril stadium bevindt ) goed te kunnen zien, is het 
van belang dat de staartpennen bruin zijn en zeer egaal van kleuropbouw. 
 

Grijs: Ook bij de grijsmutatie wordt in algemene zin verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm. Of er hier spraken is van een echte grijsmutatie is op dit moment 
nog een open vraag. Wel zijn de eerste exemplaren beschikbaar, waarvan de kastanjebruine (phaeomelanine ) buikvlek volledig ontbreekt bij de mannen.  Vooralsnog is gekozen 
om in ieder geval selectief de keus te maken voor een grijze kleurslag. Dit wil zeggen, dat op dit moment nog enige bruine aanslag in de grondkleur aanwezig zal zijn. Deze 
aanslag zal door verdere kweekselectie uitgeselecteerd moeten worden. Tijdens de keuring dient men er op dit moment nog soepel mee om te gaan. Dit laat echter onverlet, dat 
de bandvink met de minste bruin aanslag de voorkeur geniet. 
 

NSL ino: In algemene zin wordt verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm. Daar de ino mutatie bij de bandvink gelegen is op het autosomaal chromosoom staat 
vast, dat ook het bruine eumelanine door de mutatie volledig gereduceerd wordt. We  kunnen hier dus spreken van een volledig witte vogel, met enkel een helder rode keel 
band bij de mannen. Iedere pigmentaanslag in het verenkleed moet als fout beoordeeld worden. De ino moet van onberispelijke veerkwaliteit zijn om voor hoge punten in 
aanmerking te kunnen komen. 
 

Opaal: Natuurlijk gelden de algemene keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm ook voor de opaalmutatie. Op dit moment  toont de opaal vogel nog steeds enige bruine aanslag. 
Kweekselectie zal uiteindelijk kunnen leiden tot vogels in zuiver grijs nuances. Als totaalbeeld wordt hierbij verwezen naar de loodbek. Ook hier is inmiddels een fraai op 
grijstinten gebaseerd uiterlijk gerealiseerd. 
 

Pastel: Natuurlijk gelden de algemene keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm ook voor de pastelmutatie. De basis van de pastelmutatie is nog erg onduidelijk. Het vermoeden 
is, dat een seks-linked mutatie is. De vogels lijken vrij veel op de bruinmutatie, echter de zoomtekening bezit nog een aandeel zwart eumelanine en de staartpennen zijn grijs 
met een duidelijk minder diep gekleurd veerhart. 
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Kleurstandaard Oranjeband Bandvink man: 
 

Kleurslag: Oranjeband wildkleur 
man: 

Oranjeband bruin 
man: 

Oranjeband grijs man: Oranjeband NSL ino 
man: 

Oranjeband opaal 
man: 

Oranjeband pastel  
man: 

Kleur:  

Schedel.  Beigebruin. Beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas, Beige.  

Keel.  Crème-wit,  afgescheiden 
door de keelband en 
ondersnavel.  

Crème, afgescheiden door 
de keelband en 
ondersnavel.  

Wit, afgescheiden door de 
keelband en ondersnavel. 

Wit, afgescheiden door de 
keelband en ondersnavel. 

Wit, met beige waas, 
afgescheiden door de 
keelband en ondersnavel. 

Beigewit, afgescheiden 
door de keelband en 
ondersnavel. 

Nek. Beigebruin,  iets 
donkerder dan de 
schedel. 

Beigebruin, iets donkerder 
dan de schedel. 

Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Beigebruin, iets donkerder 
dan de schedel. 

Borst en Flanken Van af de keelband 
donker beigebruin. 

Van af de keelband 
donker beigebruin. 

Van af de keelband 
crème-wit. 

Van af de keelband wit. Van af de keelband wit, 
met beige waas, 

Van af de keelband 
donkerbeige. 

Dijen en aarsstreek. Crème-wit, met een beige 
waas. 

Crème-wit, met een beige 
waas. 

 Wit. Wit, met beige waas. Donkerbeige. 

Rugdek/ mantel. Donker beigebruin. Donker beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Donkerbeige. 

Stuit en 
bovenstaartdekveren. 

Donker beigebruin.  Donker beigebruin  Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Donkerbeige. 

Hand- en armpennen, 
middelste- en grote 
vleugeldekveren. 

Donker beigebruin. Donker beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Donkerbeige. 

Kleine vleugeldekveren 
en schouders. 

Donker beigebruin. Donker beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Donkerbeige. 

Staart bovenzijde. 
 

Zwartgrijs. Zwartbruin. Zwartgrijs. Wit. Grijs. Donkergrijs, met een 
lichter veerhart. 

Staart onderzijde. Zeer donkergrijs. Zeer donker beigebruin. Zeer donkergrijs. Wit. Lichtgrijs. Grijs. 

Onderstaartdekveren. Licht beigebruin. Licht beigebruin. Crème-wit. Wit. Wit, met beige waas. Lichtgrijs. 

Poten. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. 

Nagels. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. 

Snavel. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. 

Ogen /Pupil. Donkerbruin, met een 
blauwgrijze ooglidrand. 

Donkerbruin, met een 
blauwgrijze ooglidrand. 

Donkerbruin, met een 
blauwgrijze ooglidrand. 

Helderrood. Donkerbruin, met een 
blauwgrijze ooglidrand. 

Donkerbruin, met een 
blauwgrijze ooglidrand. 

Tekeningskleur:       

Keelband. Diep helder oranje Diep helder oranje Diep helder oranje Diep helder oranje Diep helder oranje Diep helder oranje 

Keelbandstrepen. Zwart. Zwartbruin. Zwartgrijs. Wit. Lichtgrijs. Grijs. 

Schedel-, dek- en 
manteltekening. 

Zwart. Zwartbruin. Zwartgrijs. Wit. Lichtgrijs. Grijs. 

Vleugeldektekening. Zwart–crèmebruin. Zwartbruin–crèmebruin Zwartgrijs–crème-wit. Wit. Lichtgrijs – wit. Grijs–crèmebeige. 

Omzoming 
vleugelpennen. 

Zwart. Zwartbruin. Zwartgrijs. Wit. Lichtgrijs. Grijs. 

Staarttekening 
onderzijde.  

Crème-wit. Crème-wit. Crème-wit. Wit. Wit. Crème-wit. 

Buikvlek. Kastanjebruin.  Kastanjebruin. Lichtcrème. Wit. Lichtcrème. Licht kastanjebruin. 
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Keurtechnische aanwijzingen: Oranjeband bandvink man en pop. 
 

Oranjeband : 
 

Ook bij de oranjeband bandvink wordt verwezen naar de algemene keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm. Specifiek voor de Oranjeband is enkel de kleur 
van de keelband van de man. Oranjeband poppen worden niet beschreven, omdat deze niet als zodanig  herkenbaar zijn en dus niet afwijken van de “roodband” 
poppen. 
De kleur van de oranje band kent een behoorlijke variatiebreedte en wordt voor een deel ondersteund door het onderliggende bruine melanine, wat  de bandkleur 
een warm,  oranje uiterlijk geeft.  Een lichtere bandkleur komt zeker voor,  echter de voorkeur gaat uit naar een diep helder oranje bandkleur. 
 
Door een kwalitatieve reductie van het rode carotenoïde ontstaat de oranjeband mutatie.  
In de praktijk blijkt deze mutatie autosomaal recessief te vererven.  
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West-Afrikaanse bandvink of Alexanderbandvink: Amadina fasciata alexanderie: 
,  

Kleurslag: Wildkleur man: Wildkleur pop: 

Kleur:   

Schedel.  Lichtbeige.  Lichtbeige. 

Wangen en hals. Nvt. Lichtbeige. 

Keel.  Crème-wit  afgescheiden door de keelband en ondersnavel.  Onder de ondersnavel crème-wit overgaand in beige.  

Nek. Beige. Iets donkerder dan de schedel. Beige, iets donkerder dan de schedel. 

Borst en flanken. Beige.  Beige.  

Buik. Nvt. Beige.  

Dijen en aarsstreek. Crème-wit, met een beige waas. Crème-wit, met een beige waas. 

Rugdek/ mantel. Beige.  Beige.  

Stuit en bovenstaartdekveren. Beige.  Beige.  

Hand- en armpennen, middelste- en grote vleugeldekveren. Beige.  Beige.  

Kleine vleugeldekveren en schouders. Beige.  Beige.  

Staart bovenzijde. 

 

Zwartgrijs. Zwartgrijs. 

Staart onderzijde. Zeer donkergrijs. Zeer donkergrijs. 

Onderstaartdekveren. Lichtbeige. Lichtbeige.  

Poten. Hoornkleurig. Hoornkleurig. 

Nagels. Hoornkleurig. Hoornkleurig. 

Snavel. Hoornkleurig. Hoornkleurig. 

Ogen /Pupil. Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand. Donkerbruin, met een blauwgrijze ooglidrand. 

Tekeningskleur:   

Keelband. Diep helderrood.  Ontbreekt. 

Keelbandstrepen. Zwart. Ontbreekt. 

Schedel-, dek- en  manteltekening,  borst, flanken en bij  de 

pop  tevens buik 

Zwart, wat prominenter dan bij de domestica vorm. Zwart,  wat prominenter dan bij de domestica vorm. 

Vleugeldek tekening. Zwart – crème bruin. Zwart – crème bruin. 

Omzoming vleugelpennen. Zwart. Zwart. 

Staarttekening onderzijde.  Crème-wit. Crème-wit. 

Buikvlek. Kastanjebruin.  Ontbreekt. 
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Keurtechnische aanwijzingen: West-Afrikaanse bandvink of Alexanderbandvink, man en pop. 
 

Wildkleur:  Als enige ondersoort toont de West-Afrikaanse bandvink, de Amandina fasciata Alexanderie kenmerkende verschillen met de domestica vorm. Een aparte 
beschrijving in deze standaard is dan ook op zijn plaats. In algemene zin kan voor de fysieke keurtechnische aanwijzingen verwezen worden naar de domestica 
vorm. Wat tekening betreft, is de zoomtekening in het algemeen over het gehele lichaam prominenter dan bij de domestica vorm en is ook aanwezig op de borst 
en flanken bij de man en de borst buik en flanken bij de pop. De bruinnuances zijn lichter dan bij de domestica vorm en blijven steken in een beige kleur. Van de 
West-Afrikaanse bandvink wordt enkel de wildvorm beschreven. Kleurslagen worden (voorlopig) alleen in de domestica vorm gevraagd. De West-Afrikaanse 
bandvink wordt ook wel Alexanderbandvink genoemd. 
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Roodkopamadine, ( Amandina erythrocephala domestica ) 

Algemeen:  
 

Wetenschappelijke naam:  Amandina erythrocephala domestica 
Duits:    Rotkopfamadine 
Engels:    Red-headed finch, paradise finch. 
Frans :    L’amadine á tette rouge. 
Italiaans:    L’amadina testarossa 
Spaans:    Le estrilda cabecirroja. 
 

 

De roodkopamadine leeft als een van de weinige prachtvinken in het semi – 
woestijngebied van zuidelijk Afrika. Wel zorgt de soort ervoor altijd in de buurt van water te 
zijn. De roodkopamadine komt voor in de rand Kalahari woestijn in Botswana en in droge 
zandige steppen met zeer incidenteel boom en struik groepen. In de Kalahari  worden 
soms groepen roodkopamadines waargenomen in de nabijheid van drinkplaatsen, Deze 
groepen omvatten niet zelden enkele honderden vogels. In het resterende verspreiding 
gebied kiest de roodkopamadine voor iets dichter begroeide bomen- struiken en steppen. 
Vaak komen de roodkopamadine voor op akkers. Tegenover de mens is de 
roodkopamadine schuw. 
. 

Ondersoorten: 
Van de roodkopamadine wordt naast de nominaatvorm , Amandina erythrophale een 
ondersoort erkend: 
1. Amandina erythrophale.  

Het verspereidings gebied strekt zich uit in Angola, Zimbabwa  en Zuid-Afrika. 
 

2 Amandina e. dissita  
Het verspreidingsgebied is: de Kaapprovincie en Zuid-Natal. De ondersoort verschilt 
slecht zeer gering van de nominaatvorm en wordt niet altijd al zodanig apart 
genoemd. 

 
In deze standaard wordt van de domestica vorm uitgegaan omdat in avicultuur de 
vertegenwoordiger van nominaat- en ondersoort met zekerheid vermengd zijn geraakt. 

 

 

 

 

Erfelijkheid en veerstructuur:  
In de bevedering van de roodkopamadine is, naast het eumelanine en het phaeomelanine, 
ook rood carotenoïde te vinden.  
Voor een diepgaande bijschrijving van de verschillende mutaties bij de roodkopamadine 
wordt naar de mutatiestandaard gedomesticeerde Afrikaanse- en Aziatische prachtvinken  
verwezen. Bij de roodkopamadine zijn de volgende mutaties bekend: 
 
Bruin:  Op experimentele schaal wordt op dit moment geprobeerd de bruin 

mutatie van de bandvink over te kweken naar de roodkopamadine. 
 
Opaal: Op experimentele schaal is geprobeerd de opaal mutatie van de 

bandvink naar de roodkopamadine over te kweken dit heeft tot op heden 
zover bekend niet geleid tot een stam opaal roodkopamadinen. 

 
Oranjekop: Begin deze eeuw is de geelkop mutatie geïntroduceerd door hybride 

kweek met de bandvink. Door de heer Jansen uit Nijmegen is de laatste 
jaren hier een relatief stabiele stam mee opgebouwd. 

 
Grijs: Nadat eerder al in de provincie Overijssel een grijze roodkopamadine 

was gesignaleerd werd door de heer Jansen uit Nijmegen in een 
handelaar partij enkele grijs gekleurde roodkopamadinen aangetroffen. 
De heer Jansen heeft met deze vogels een stabiele stam vastgelegd. 
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Fysieke standaard: 
 
Formaat: 

De gedomesticeerde roodkopamadine is ± 13,5 cm. Lang, gemeten tussen de punt van de 

snavel en het uiteinde van de staart. 

 

Model: 

De roodkopamadine is een robuuste, geblokte vogel. Van opzij gezien moet de borst-buiklijn, 

vanaf de keel tot aan de onderstaartdekveren, van voldoende volume zijn en regelmatig 

verlopen. Van voren gezien dient de borst goed rond te zijn, maar niet vet. Het achterlijf mag 

niet de indruk wekken, dat dit is uitgezakt. De rug moet vanaf de nek tot en met de staart een 

nagenoeg rechte lijn vormen. De niet overdreven ronde kop moet een regelmatige gebogen 

lijn vormen, met het oog centraal t.o.v. de schedel. De staart is aan het uiteinde afgerond. 

 

Houding: 

Een roodkop dient rustig op stok te zitten. Hij hoort rechtop te zitten en het lichaam dient los 

van de stok te blijven. De vleugels dienen strak langs de romp gedragen te worden, waarbij 

de vleugelpunten sluiten op de stuit. De kop wordt iets opgericht gedragen. 

 

Conditie: 

Een goede lichamelijke conditie is een eerste vereiste. 

 

Poten: 

De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen, 

waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de 

stok te klemmen. Elke teen is voorzien van een iets natuurlijk gekromde nagel.  

 

Ringmaat: 

Zie vogel index NBvV 

 

Snavel: 

Relatief kort en kegelvormig snaveltje. Onder- en bovensnavel dienen goed op elkaar aan te 

sluiten en moeten onbeschadigd zijn. De bovensnavel mag niet overdreven hoog en rond zijn. 

 

Bevedering: 

Het onbeschadigde verenkleed dient strak en aaneengesloten gedragen te worden.  

 

 

Tekeningspatroon: 
De tekening onderdelen van de gedomesticeerde wildkleur roodkopamadine zijn: 
 

• Koptekening: 
 De koptekening van de roodkopamadine man beslaat de hele kop. Aan de onderzijde 
is de koptekening scherp afgescheiden van de rest van het lichaam deze 
kleurscheiding loopt van de onderzijde van de keel onderlangs de wangen en rond de 
nek. Bij de wildkleur is deze tekening egaal donkerrood alleen de bevedering van de 
oogteugel is wat minder intens van kleur deze is meer grijs van kleur. De pop mist deze 
koptekening de kleur van de teugel is gelijk aan de kopkleur. 
 

• Vleugeldektekening:  
Aan de toppen van de middelste en grote vleugeldekveren bevindt zich een lichte 
uiteinde vooraf gegaan door een donkere dwarsband. Wanneer de roodkopamadine in 
goede conditie is vormen deze lichte veertoppen twee regelmatig gebogen lijnen op het 
vleugeldek. De kleine armpennen laten deze zelfde lichte veertoppen zien. 

 
 

• Tekening bovenstaartdek: 
Iedere veer van het bovenstaart dek heeft aan het uiteinde een donkere dwarsstreep 
met aan de top van de veer een lichte punt. 
 

• Borst-, buik-, en flanktekening:  
Direct onder de koptekening begint op de borst de opvallendste tekening die zich 
uitstrekt over de gehele borst-, buik en flanken. Iedere veer heeft hierbij een lichte 
gekleurd druppelvormig uiteinde welke is voorzien van een smalle donkere zoom aan 
de top van de veer. Op de borst waar de veren kleiner en korter zijn is deze tekening 
minder prominent dan midden op de buik en op de flanken waar de veren groter zijn. 
Ter hoogte van de aars vervaagt deze tekening. Bij de pop ontbreekt de lichte 
druppelvormige top De smalle donker zoom is bij de pop veel lichter van kleur 

 

• Tekening onderstaartdek:  
Iedere veer op het onderstaartdek heeft aan het uiteinde een donkere dwarsstreep. 
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Kleurstandaard Roodkopamadine man:   
  

Kleurslag: Wildkleur man: Bruin man: Grijs man: 
Kleur:    

Rugdek/ mantel. Egaal grijs met een minimale bruine waas. Egaal bruin met een minimale bruingrijsachtige 
waas. 

Egaal licht zilvergrijs  

Stuit en bovenstaartdekveren. Egaal grijs met een bruine waas Egaal bruin  Egaal licht zilvergrijs  

Hand- en armpennen, middelste- en 
grote vleugeldekveren. 

Egaal grijs iets donkerder dan de mantel. De 
buitenvlag toont een bruine waas 

Egaal bruin iets donkerder dan de mantel. De 
buitenvlag toont een bruine waas 

Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel.  

Kleine vleugeldekveren en 
schouders. 

Egaal grijs iets donkerder dan de mantel Egaal bruin iets donkerder dan de mantel Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel 

Staart bovenzijde. 
 

Donkergrijs Zwartbruin Donkergrijs 

Borst, buik en Flanken Licht kastanjebruin Licht kastanjebruin Lichtgrijs 

Dijen en aarsstreek. Crème Crème Grijswit 

Onderstaartdekveren. Crème Crème Grijswit 

Staart onderzijde. Donkergrijs Zwartbruin Donkergrijs 

Poten. Hoornkleurig Hoornkleurig Hoornkleurig 

Nagels. Hoornkleurig Hoornkleurig Hoornkleurig 

Snavel. Hoornkleurig Hoornkleurig Hoornkleurig 

Ogen /Pupil. Zwart  Zwartbruin Zwart  

Tekeningskleur:    

Koptekening. Egaal donkerrood Egaal bruinrood Egaal donkerrood 

Teugel. Grijs. Bruin Grijs. 

Vleugeldektekening. Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top Donkerbruine dwarsband met crème kleurige 
top 

Donkergrijze dwarsband met witte top 

Tekening bovenstaartdek Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top Donkerbruine dwarsband met crème kleurige 
top 

Donkergrijze dwarsband met witte top 

Borst buik en flanktekening. Lichtgrijze zoom Licht bruine zoom Lichtgrijze zoom 

Tekening onderstaartdek Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top Donkerbruine dwarsband met crème kleurige 
top 

Donkergrijze dwarsband met witte top 

Stuittekening Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de 
flanktekening 

Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de 
flanktekening 

Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de 
flanktekening 
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 Kleurstandaard Oranjekop roodkopamadine man:   
  

Kleurslag: Oranjekop wildkleur man: Oranjekop bruin man: Oranjekop grijs man 
Kleur:    

Rugdek/ mantel. Egaal grijs met een minimale bruine waas. Egaal bruin met een minimale bruine waas. Egaal licht zilvergrijs  

Stuit en bovenstaartdekveren. Egaal grijs met een bruine waas Egaal bruin  Egaal licht zilvergrijs  

Hand- en armpennen, middelste- en 
grote vleugeldekveren. 

Egaal grijs iets donkerder dan de mantel. De 
buitenvlag toont een bruine waas 

Egaal bruin iets donkerder dan de mantel. De 
buitenvlag toont een bruine waas 

Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel.  

Kleine vleugeldekveren en 
schouders. 

Egaal grijs iets donkerder dan de mantel Egaal bruin iets donkerder dan de mantel Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel 

Staart bovenzijde. 
 

Donkergrijs Zwartbruin Donkergrijs 

Borst, buik en Flanken Licht kastanjebruin Licht kastanjebruin Lichtgrijs 

Dijen en aarsstreek. Crème Crème Grijswit 

Onderstaartdekveren. Crème Crème Grijswit 

Staart onderzijde. Donkergrijs Zwartbruin Donkergrijs 

Poten. Hoornkleurig Hoornkleurig Hoornkleurig 

Nagels. Hoornkleurig Hoornkleurig Hoornkleurig 

Snavel. Hoornkleurig Hoornkleurig Hoornkleurig 

Ogen /Pupil. Zwart  Zwartbruin Zwart  

Tekeningskleur:    

Koptekening. Egaal grauwgeel Egaal grauwgeel Egaal olijfgeel 

Teugel. Grijs. Bruin Grijs. 

Vleugeldektekening. Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top Donkerbruin dwarsband met crème kleurige top Donkergrijze dwarsband met witte top 

Tekening bovenstaart dek Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top Donkerbruin dwarsband met crème kleurige top Donkergrijze dwarsband met wit 

Borst buik en flanktekening. Lichtgrijze zoom  Licht bruine zoom Lichtgrijze zoom 

Tekening onderstaartdek Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top Donkerbruine dwarsband met crème kleurige 
top 

Donkergrijze dwarsband met witte top 

Stuittekening Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de 
flanktekening 

Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de 
flanktekening 

Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de 
flanktekening 
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Kleurstandaard Roodkopamadine pop:  
  

Kleurslag: Wildkleur pop: Bruin pop: Grijs pop: 
Kleur:    

Kop , rugdek/ mantel. Egaal grijs met een minimale bruine waas. Egaal bruin met een minimale bruingrijsachtige 
waas. 

Egaal licht zilvergrijs.  

Stuit en bovenstaartdekveren. Egaal grijs met een bruine waas. Egaal bruin.  Egaal licht zilvergrijs.  

Hand- en armpennen, middelste- en 
grote vleugeldekveren. 

Egaal grijs iets donkerder dan de mantel. De 
buitenvlag toont een bruine waas. 

Egaal bruin iets donkerder dan de mantel. De 
buitenvlag toont een bruine waas. 

Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel.  

Kleine vleugeldekveren en 
schouders. 

Egaal grijs iets donkerder dan de mantel. Egaal bruin iets donkerder dan de mantel. Egaal lichtgrijs iets donkerder dan de mantel. 

Staart bovenzijde. 
 

Donkergrijs. Zwartbruin. Donkergrijs. 

Borst, buik en Flanken Licht crème met aan de flankzijde een bruin 
waas. 

Licht kastanjebruin. Lichtgrijs. 

Dijen en aarsstreek. Crème. Crème. Grijs-wit. 

Onderstaartdekveren. Crème. Crème. Grijs-wit. 

Staart onderzijde. Donkergrijs. Zwartbruin. Donkergrijs. 

Poten. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. 

Nagels. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. 

 Snavel. Hoornkleurig. Hoornkleurig. Hoornkleurig. 

Ogen /Pupil. Zwart. Zwartbruin. Zwart . 

Tekeningskleur:    

Koptekening. Ontbreekt 

Teugel Grijs. Bruin. Egaal licht zilvergrijs. 

Vleugeldektekening. Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top. Donkerbruine dwarsband met crème kleurige 
top. 

Donkergrijze dwarsband met witte top. 

Tekening bovenstaart dekveren Donkergrijze dwarsband met crème kleurige top. Donkerbruine dwarsband met crème kleurige 
top. 

Donkergrijze dwarsband met witte top. 

Borst buik en flanktekening. Wit met donkergrijze zoom. Licht bruine zoom. Wit met donkergrijze zoom. 

Tekening onderstaartdekveren Minimaal lichtgrijze dwarsband met crème 
kleurige top. 

Donkerbruine dwarsband met crème kleurige 
top. 

Minimale lichtgrijze dwarsband met witte top. 

Stuittekening Onregelmatige zoomtekening komend vanuit de flanktekening 

  

Kleurstandaard Geelkop roodkopamadine pop:  
 

Kleurslag: Geelkop wildkleur pop: Geelkop bruin pop: Geelkop grijs pop: 
Kleur: Het uiterlijk van de geelkop pop komt 

overeen met de wildkleur pop 
Het uiterlijk van de geelkop pop komt 
overeen met de bruine pop 

Het uiterlijk van de geelkop grijze pop komt 
overeen met de grijze pop 
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Keurtechnische aanwijzingen: Roodkopamadine man en pop. 
 

Wildkleur:  Fysiek: 
De standaardomschrijvingen van kleur en tekening betekenen, dat in de selectieve kweek, die ondermeer door Nederlandse kwekers is doorgevoerd, de meest in het 
oog springende onderdelen van de nominaatvorm  A.e.e. en de ondersoort A.e.d. zijn samen gevoegd. 
In het verleden toonden veel ingevoerde roodkopamadinen een relatief platte kop in combinatie met een sterk gebolde hoge bovensnavel. De domesticatie heeft ook bij 
de roodkopamadine inmiddels tot een meer ronde kop en daarbij horende kegelvormige snavel gevormd. Tijdens de keuring dient hier goed op gelet te worden. Vogels 
met een platte kop en sterk gebogen hoge snavel dienen, al naar  gelang de ernst van de fout, bestraft te worden. 
 
Kleur en tekening: 
De kopkleur van de man dient  zo diep en egaal mogelijk van kleur te zijn, vaak is deze achter het  oog en rond nek afscheiding wat minder intens van kleur hierdoor 
ontstaat  ook een ongelmatige aftekening. De rode kleur mag niet uitlopen op de mantel. 
Bij de wildkleur man  begint de licht kastanje bruine  ondergrondkleur op de onderbuik voor de pootinplant. Deze ondergrondkleur is erg variabel en  vaak onregelmatig 
van kleur.  Het ideaal beeld is dat deze ondergrondkleur zo egaal mogelijk doorloopt over de flanken tot aan vleugelbochten en aansluit op de keel. De  tekening  op de 
borst dient zo regelmatig en zover mogelijk door te lopen richting  buik. Op de buik  ontstaat een deel met lichte toppen zonder dwarsband, hier overheerst de 
kastanjebruine kleur. De aangeboden vogels op de tentoonstelling vertonen  een ruime variatie breedte betreffende deze ondergrondkleur en bijbehorende tekening. 
Vooralsnog dienen we hier met enige souplesse mee om te gaan. 
De wildkleur  en oranjelkop man tonen op het lichtgrijze rugdek en mantel een bruine waas deze mag niet overheersen over de grijze kleur, hier streven we naar een  
minimale bruine waas. Door deze bruine waas zal de wildkleur ook altijd herkenbaar zijn t.o.v. de grijs mutant. 
Bij de Roodkopamadine man  grijs is de kastanjebruine ondergrondkleur kleur niet aanwezig. 
 

Grijs: Algemeen: 
Bij de grijsmutatie wordt in algemene zin verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm.  
 
Kleur en tekening: 
De wildkleur  en oranjekop man tonen op het lichtgrijze rugdek en mantel een bruine waas deze mag niet overheersen over de grijze kleur, hier streven we naar een  
minimale bruine waas. Door deze bruine waas zal de wildkleur ook altijd herkenbaar zijn t.o.v. de grijs mutant. 
Bij de Roodkopamadine man  grijs is de kastanjebruine ondergrondkleur kleur niet aanwezig. 
 

Oranjekop 
wildkleur : 

Algemeen: 
Bij de oranjekop wordt verwezen naar de algemene keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm. Specifiek voor de oranjekop is enkel de kleur van de kop van de man. 
Oranjekop poppen worden niet beschreven, omdat deze niet als zodanig  herkenbaar zijn en dus niet afwijken van de “roodkop” poppen. 
De kleur van de oranje kop kent een behoorlijke variatiebreedte en wordt voor een deel ondersteund door het onderliggende melanine, wat  de kopkleur een warm,  bijna 
olijfgeel uiterlijk geeft.  Een lichtere kopkleur komt zeker voor,  echter de voorkeur gaat uit naar een diep olijf gele kopkleur. 

Oranjekop bruin: Algemeen: 
Bij de bruinmutatie wordt in algemene zin verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm.  
 
Kleur en tekening: 
De bruine en de oranjekop bruine mannen tonen op het bruine rugdek en mantel een lichte bruingrijsachtige waas deze mag niet overheersen over de bruine kleur, hier 
streven we naar een  minimale waas.  

Oranjekop grijs: Algemeen:  
Bij de oranjekop grijs wordt in algemene zin verwezen naar de keurtechnische aanwijzingen van de wildvorm.  

Poppen algemeen: Goed in conditie zijnde poppen hebben in de nek vaak een roze  gloed. Hier dient men soepel mee om te gaan tijdens de keuring. 
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Spermestes, de ekstertjes. 

Het genus Spermestes bestaat uit vier vrij nauw verwante soorten met een aantal 
ondersoorten. Lange tijd is het reuzenekstertje, Spermestes fringilloides, als enige soort in 
het genus Amanresthes ondergebracht. Tegenwoordig wordt het dwergekstertje, 
Spermestes nana, door verschillende ornithologen nog wel gezien als de enige 
vertegenwoordiger van het genus Lepidopygia. Zonder in te gaan op ornithologische of 
morphologische argumenten wordt in deze standaard de plaatsing van alle soorten in het 
genus Spermestes gebruikt, gelijk aan de huidige algemene inzichten. 

 
In het hoofdstuk Spermestes worden een viertal soorten en twee ondersoorten in 
standaardvorm omschreven, te weten: 
 
1. Het dwergekstertje,  Lonchura nana. 
2. Het reuzenekstertje,  Spermestes fringilloides. 
3. Het ekstertje,   Spermestes c. cucullata. 
Met de ondersoort  Spermestes c. scutata.   
 
Gezien het feit dat in alle voorkomende gevallen keurtechnisch de voorkeur uitgaat naar de 
meest contrastrijke vogel, is in de standaard de nominaat vorm, Spermestes c.cucullata 
beschreven.Wel zijn als aanvulling op de standaard de verschillen met de minder prominent 
getekende ondersoort  
Spermestes c. scutata aangegeven. Op deze plaats is het goed te wijzen op de in het wild 
voorkomende populaties. In het leefgebied van de nominaatvorm en dat van de ondersoort 
komt een vrij groot overlappingsgebied voor. In noord Angola, zuid Zaïre, Oeganda, west 
Kenia en mogelijk zelfs zuidwest Sudan komen exemplaren voor van de nominaatvorm zowel 
als van de ondersoort. Een overgangs populatie welke door natuurlijke bastaardering is 
ontstaan laat een tussenvorm zien met een ruime variatiebreedte.  
 
4. Het glansekstertje,  Spermestes b.bicolor. 
 
5. Het zwartrug ekstertje, Spermestes b.poensis. 
In de standaard is gekozen voor de Nederlandse naamgeving zwartrug ekstertje. De ook wel 
gebruikte naam Fernando Po ekstertje wordt niet als juist gezien. Naast dat deze soort op 
Fernando Po voorkomt treft men hem ook aan in Kameroen, Gabon, Congo, Noord Angola, 
Zaïre, Burundi en Ruanda.In Kameroen komt een overgangs populatie voor van de ondersoort 
Spermestes b. poensis naar de nominaat vorm Spermestes b.bicolor. 
 
6. Het bruinrug ekstertje, Spermestes b. nigriceps. 
En de ondersoorten:  Spermestes b. stigmatophora. 
    Spermestes b. woltersi.    
    Spermestes b. rufodorsalis. 
    Spermestes b. minor. 
 

 
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt de ondersoort Spermestes b.nigriceps in standaardvorm beschreven, 
daarnaast worden de verschillen met de andere 4 ondersoorten omschreven. Naast het 
duidelijke afwijkende glansekstertje, Spermestes b. bicolor,  is het verschil tussen het zwartrug 
ekstertje, Spermestes b. poensis en het bruinrug ekstertje Spermestes b. nigriceps het 
grootste. De namen zwartrug- en bruinrug ekstertje zijn dan ook goed gekozen. Binnen de 
groep bruinrug ekstertjes zijn de verschillen gering. Er bestaan in het wild diverse 
overgangspopulaties. De ondersoort Spermestes b. stigmatophora wordt wel gezien als 
overgangsvorm tussen S.b.poensis en S.b.nigriceps. 
Bij de Spermestes soorten komt nauwelijks of geen geslachtsdimorfisme voor. Er is dan ook 
in de standaard geen afzonderlijke man- en popbeschrijving opgenomen. 
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FYSIEKE STANDAARD EKSTERTJES: 
 
Formaat: 
De ekstertjes zijn ondanks hun geringe formaat geen iel ogende vogels en dienen minimaal 
het formaat te hebben zoals in de standaard is aangegeven. Het formaat en model van de 
vogels mogen niet storend op elkaar inwerken. 
 
Model: 
De ekstertjes moeten een robuuste indruk maken welke iets gedrongen overkomt. D.w.z. dat 
de ekstertjes geen slanke indruk mogen maken. Geaccentueerd door de tekening doen het 
ekstertje en het dwergekstertje zelfs iets geblokt aan. De onderlinge lichaamsverhoudingen 
dienen met elkaar in harmonie te zijn. Van opzij gezien moet de borstlijn vanaf de keel tot aan 
de inzet van de poten, regelmatig gebogen zijn. De rug moet vanaf de nek tot aan de punt van 
de staart een bijna rechte lijn vormen. Een puntige borst of uitgezakt achterlichaam worden 
als storend ervaren. De kop dient een ronde vorm te hebben zonder afplattingen. De staart is 
kort en de twee middelste staartpennen zijn minimaal langer, maar niet gespitst 
Houding: 
De ekstertjes dienen fier op stok te zitten waarbij het lichaam los blijft van de stok. Het 
doorzakken door de poten is fout. De vleugels moeten strak langs het lichaam gedragen 
worden, waarbij de vleugelpunten sluiten op de stuit.  
 
Conditie: 
Een goede lichamelijke conditie en een onbeschadigd verenpak is een eerste vereiste. 
 
Snavel: 
De snavel moet kegelvormig zijn, zonder beschadigingen. De onder en bovensnavel dienen 
natuurlijk te sluiten. De lijn snavel - schedel moet vloeiend zijn.Specifiek voor het reuzenek-
stertje geldt dat de snavel als fors en lang ervaren wordt. 
 
Poten: 
De poten moeten recht en stevig zijn, niet ruw en zonder vergroeiingen. De tenen moeten 
goed om de zitstok klemmen. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan er drie naar 
voren en een naar achteren is gericht. 
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Dwergekstertje, ( Lonchura nana )  
 
Algemeen:  
Wetenschappelijk: Spermester nana 

Duits:     Zwergelelsterchen. 
Engels:     Bibfinch. 
Frans:     Spermete naine. 
 

Fysieke eigenschappen: 
Formaat:  9 cm. 
Ringmaat : Zie vogel index NBvV 
 

KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING: 

Dwergeksterje Wildkleur man en pop 
Kleur  

Kop, keel en nek De schedel is donkergrijs. Op het achterhoofd gaat de kleur geleidelijk over in de grijsbruine kleur van de nek. De wangen zijn vanaf de ondersnavel 
lichtgrijs, richting oog gaat deze kleur langzaam over in de grijsbruine kleur van de nek. 

Rug- en vleugeldek Grijzig bruin. De vleugelpennen zijn zwartbruin. De vleugelpennen tonen een iets donkerder buitenvlag. 

Staart Zwartbruin 

Borst, buik en onderstaartdekveren De borst en buik zijn vanaf de zwarte bef licht bruin met een rossige gloed. De veerkernen zijn iets donkerder waardoor een zwakke hamertekening 
ontstaat. Richting buik en flank wordt de licht bruine kleur iets donkerder. De onderstaartdekveren zijn zwartbruin met beigeachtige omzoming. 

Ogen Bruin 

Sanvel De bovensnavel is zwart, de ondersnavel grijzig hoornkleurig. 

Poten Hoornkleurig, nagels grijsachtig. 

Tekening  

Hamertekening kop De schedel is voorzien van een hamertekening iets donkerder grijs dan de grondkleur  

Teugel De teugel is zwart welke richting bovensnavel iets uitloopt. 

Bef De keelstreek toont een kleine zwarte bef, welke begint aan de basis van de ondersnavel en aan de onderzijde is afgerond. 

Stuit en bovenstaartdekveren Bruin met enigszins glanzende beige-gele veereinden wat een gehamerde beige-gele stuit te zien geeft 

 

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: 
 

Dwergekstertje wildkleur Het dwergekstertje dient een geblokt model te tonen. Dit mag echter geen vet ophopingen te zien geven. Is dit wel het geval dan is er sprake van 
een verstoring van het model. Als gevolg van het eenvoudige kleur- en tekeningpatroon is het dwergekstertje een vogel met weinig foutbronnen. 
Een scherpe aftekening van de bef mag verlangd worden. Bij de kleur van de borst is door de donkere veerkernen een lichte hamertekening te 
zien, welke regelmatig over de borst verdeeld moet zijn. Onregelmatige hamertekening doet vlekkerig aan en dient derhalve bij kleur bestraft te 
worden.  
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Reuzenekstertje, ( Spermestes fringilloides)  
 

Algemeen:  
 Wetenschappelijk: Spermester fringiklloides 

Duits:     Riesenelsterchen. 
Engels:     Magpie Mannikin. 
Frans:     Spermete pie. 
 

Fysieke eigenschappen: 
Formaat: 12 cm. 
Ringmaat  Zie vogel index NBvV 
 

KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING: 

Reuzeneksterje Wildkleur man en pop 
Kleur  

Kop, keel en nek Zwart met blauwgroene glans. Op de wangen en de keel bevindt zich de glans in de veereinden waardoor een schubachtig geheel ontstaat.  

Rug- en vleugeldek Vanaf de zwarte nek gaat de kleur over in het donkerbruin van het rug- vleugeldek. De vleugelpennen zijn iets donkerder bruin. 

Staart Zwart.  

Borst, buik en onderstaartdekveren Vanaf de zwarte keelstreek zijn de borst en buik wit, richting aarsbevedering gaat de witte kleur over in een crème kleur.  

Ogen Bruin, ooglid geelbruin. 

Sanvel Bovensnavel zwart, ondersnavel blauwgrijs met een zwarte punt. 

Poten Donkergrijs, nagels zwart. 

Tekening  

Zwarte keel De zwarte keel loopt door tot onder aan de keelstreek en wordt afgescheiden door een lijn welke loopt van vleugelaanzet tot vleugelaanzet. De 
afscheiding zwarte keelstreek witte borst dient scherp en regelmatig te zijn. 

Tekening vleugeldek De rugdekveren hebben lichter bruine veereinden. De kleine vleugeldekveren bezitten kleurloze schachten welke als een regelmatige rij crème-witte 
streepjes zichtbaar is. Deze dient op beide vleugels symmetrisch aanwezig te zijn. 

Flanktekening Op de zijkanten van de borst bevindt zich een zwarte wigvormige vlek met de top van de wig richting midden van de borst Deze tekening dient 
scherp te zijn. Deze wigvormige vlek vormt het begin van de zwarte flank welke aansluit op de zwarte stuit. In de achterste helft van de flank bevindt 
zich een min of meer ovale beige-bruine vlek. 

 

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: 

Reuzenekstertje wildkleur Specifiek voor de soort is de vrij zware kegelvormige snavel, welke voor het reuzenekstertje bijna te groot lijkt. Hier mag niet op gestraft worden. 
Zonder dat de vogel te slank is wordt de flank meestal onder de vleugels gedragen. De beige-bruine vlek wordt hierdoor niet altijd opgemerkt. Het 
weinig tonen van de flank tekening dient soepel te worden beoordeeld. De wigvormige tekening op de borst is strak, tijdens het keuren dient hierop 
gelet te worden. Indien de rugdekveren (zadel) een goudkleurige waas toont, wil dat zeggen, dat de vogel in een prima conditie is. 
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Ekstertje, ( Spermestes c.cucullata)  
 

 Algemeen:  
Wetenschappelijk: Spermester c.cucullata 

Duits:     Klein elsterchen. 
Engels:     Bronze Mannikin. 
Frans:     Spermete a capuchon.

 
 
 

Fysieke eigenschappen: 
 
Formaat: 9,5 cm. 
Ringmaat: Zie vogel index NBvV 

 

KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING: 

Eksterje Wildkleur man en pop 
Kleur  

Kop, keel en nek Zwart, met op de bovenschedel en wangen een groenachtige glans. Op de achterschedel gaat deze groene glans over in een meer paarse glans 
welke eveneens duidelijk zichtbaar is op de keel 

Rug- en vleugeldek De zwarte kleur van de nek gaat over in de mat bruinachtig grijze kleur van het rugdek. De vleugelpennen zijn donker grijsbruin met aan de buitenvlag 
een smalle lichtgrijze zoom. 

Staart Zwart. 

Borst, buik en onderstaartdekveren Zwarte borst met paarse glans en witte buik, aars-, broek- en onderstaartdekveren  

Ogen Donkerbruin. 

Snavel Bovensnavel zwart, ondersnavel blauwgrijs. 

Poten Zwartgrijs 

Tekening  

Schoudervlek Op de basis van de vleugels bevindt zich op de kleine vleugeldekveren een zwarte, groen glanzende schoudervlek. 

Stuit en boven- en onderstaartdekveren De stuit is donker zwartbruin met witte dwarsbanden. Deze tekening gaat langzaam over in de tekening van de bovenstaartdekveren. Deze dekveren 
tonen een zwartbruine V-vormige tekening op een witte ondergrond. Op de aars-, broek- en onderstaartdekveren bevindt zich een zwarte V-vormige 
tekening.  

Afscheiding borst-buik De afscheiding zwarte borst met paarse glans en witte buik loopt vanaf de achterkant van  de wangen in een diep gebogen regelmatige lijn over de 
borst. 

Flank De flank toont aan de voorzijde een zwarte, groen glanzende kleur.  De achterste helft van de flank wordt gevormd door een witte   zoomtekening op 
een zwarte basis. Deze eindigt in de V-vormige tekening van de broek. De dijen zijn zwartbruin met lichtere veerzomen 

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: 
 

Ekstertje wildkleur Veelvuldig komt het voor dat de overgangslijn tussen borst en buik een onregelmatig verloop heeft. Wanneer het ekstertje een compleet verenpak 
heeft zal deze lijn een strakke afscheiding tonen. De flanken zijn moeilijk strak getekend te showen. Dit komt doordat de overgang van het zwarte 
groen glanzende gedeelte naar de zwart-witte zoomtekening wat onregelmatig is. Het keuren met enige soepelheid is dan ook juist.    
Ondersoorten: 
Van het ekstertje, Spermestes c. cucullata, komt een ondersoort voor: S.c. scutata.De verschillen tussen de nominaatvorm en deze ondersoort zijn 
de volgende: (ondersoort t.o.v. nominaatvorm.)  
A: De tekening op de stuit is minder prominent. 
B: De paarse glans op de borst is niet aanwezig, de borstkleur is bruinzwart. 
C: De flank toont het zwarte groen glanzende deel niet of nauwelijks, en is geheel wit gezoomd.  Gezien de nominaatvorm het meest contrastrijk is 
gaat hier de voorkeur naar uit. 
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Glansekstertje, ( Spermestes b. bicolor)  
Algemeen:  
Wetenschappelijk: Spermester b. bicolor 

Duits:     Glanzelsterchen. 
Engels:      Black-and-white Mannikin. 
Frans:     Spermete bicolore     

 

Fysieke eigenschappen: 
Formaat: 9,5 cm. 
Ringmaat: Zie vogel index NBvV 
 

KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING: 

Glanseksterje Wildkleur man en pop 
Kleur  

Kop, keel en nek Diep zwart met een minimale groene glans. 

Rug- en vleugeldek Gelijk aan kop en nek, diep zwart met een minimale groene glans waarbij de grote vleugeldekveren deze glans niet tonen.  

Stuit, staart en bovenstaartdekveren De zwaart is zwart. De stuit is zwart met een minimale groene glans, de bovenstaartdek-veren zijn zwart. 

Borst, buik en onderstaartdekveren De borst is diep zwart, welke zijwaarts overloopt in de flanken. De buik is wit. De pootinplant is zwart. 

Ogen Donkerbruin. 

Snavel Blauwgrijs, met zwarte snijranden welke de afscheiding tussen beide snaveldelen accentueert. 

Poten Donkergrijs tot zwart. 

Tekening  

Vleugeldekveren Op de binnenste vleugelpennen treft men 2, 3 of 4 kleine witte stipjes aan welke zich op de buitenvlag van deze pennen bevinden en op beide 
vleugels symmetrisch aanwezig dienen te zijn 

Flank De flanken zijn diep zwart; hierop bevindt zich een witte aftekening, welke aan de buikzijde een wit-zwarte getande tekening vormt.  

 
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: 

Glansekstertje wildkleur Het glansekstertje is, indien geshowd in een goede conditie, een vogel met erg weinig fout bronnen. De opbouw van de flankbevedering toont 
indien compleet een regelmatig zwart-witte getande tekening, hierop dient streng gelet te worden. 
De 2 tot 4 witte stippen in de vleugelbevedering dient symmetrisch aanwezig te zijn. Ook hier dient streng op gelet te worden. 
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Zwartrugekstertje, ( Spermestes bicolor poensis)  
  

Algemeen:  
 Wetenschappelijk: Spermester bicolor poensis 

Duits:     Gitterflugelelsterchen. 
Engels:      Black-backed Mannikin. 
Frans:     Spermete noir et blanc     

 

Fysieke eigenschappen: 
Formaat: 9,5 cm. 
Ringmaat: Zie vogel index NBvV 
 

KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING: 
Zwartrugeksterje Wildkleur man en pop 
Kleur  

Kop, keel en nek Diep zwart met een minimale groene glans. 

Rug- en vleugeldek Zwart met minimale groene glans. 

Staart  Zwart. 

Borst, buik en onderstaartdekveren De borst is zwart en loopt zijwaarts over in de flanken. De buik is wit. De pootinplant is zwart. 

Ogen Donkerbruin. 

Sanvel Blauwgrijs, met zwarte snijranden wat de afscheiding tussen de snavelhelften accentueert. 

Poten Zwartgrijs. 

Tekening  

Vleugelpennen De buitenvlaggen van de onderste helft van de hand- en armpennen zijn bezet met een rij witte stipjes. In rusttoestand vormen deze stippen een 
regelmatige tralietekening. 

Stuit en bovenstaartdekveren Zwart met witte dwarsstreepjes 

Flank De flankveren zijn zwart met witte zomen waardoor er een zwart-wit geschubde flanktekening ontstaat. 

 

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: 

Zwartrugekstertje wildkleur In goede conditie is het zwartrug ekstertje een vogel met weinig foutbronnen. Op de scherpte van de tekening op vleugels en flanken dient dan 
ook de aandacht gevestigd te zijn. Door het weinig verkrijgbaar zijn van het zwartrug ekstertje wordt zo nu en dan van het bruinrug ekstertje of 
glans ekstertje gebruik gemaakt om koppels te vormen. Deze hybriden zijn goed herkenbaar, maar mogen niet als bastaard worden gekeurd. Door 
het bruinrug ekstertje wordt de kleur van het rugdek van de F1 vogels bruinzwart, dit dient bij kleur gestraft te worden. Door gebruik van het 
glansekstertje worden de F1 vogels in de tekening aangetast. De vleugeltekening neemt af en is alleen nog in de basis van de pennen te vinden. 
De flanktekening laat een overgangsvorm van de zwarte zomen van het zwartrug ekstertje naar de getande tekening van het glansekstertje zien. 
Een afwijkende vleugel- en flanktekening dient  bij tekening gestraft te worden.  
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Bruinrugekstertje, ( Spermestes bicolor nigriceps)  
  

Algemeen:  
Wetenschappelijk: Spermester bicolor nigriceps 

Duits:     Braunrucken elsterchen. 
Engels:      Red-backed Mannikin. 
Frans:     Spermete a dos brun 

 

Fysieke eigenschappen: 
Formaat: 9,5 cm. 
Ringmaat: Zie vogel index NBvV 

 
KLEUR EN TEKENINGSOMSCHRIJVING: 

Bruinrugeksterje Wildkleur man en pop 
Kleur  

Kop, keel en nek Zwart . 

Rug- en vleugeldek Rug-, vleugeldek en armpennen roodbruin. De handpennen zijn zwart 

Staart  Zwart. 

Borst, buik en onderstaartdekveren De borst zwart welke zijwaarts overloopt in de flanken. De buik is wit. De pootinplant is  zwart. 

Ogen Bruin. 

Sanvel Blauwgrijs, met zwarte snijranden wat de afscheiding tussen de snavelhelften accentueert. 

Poten Grijszwart. 

Tekening  

Vleugeldek en vleugelpennen De kleine vleugeldekveren bezitten kleurloze schachten welke als een regelmatige rij crème-witte streepjes zichtbaar zijn, en op beide vleugels 
symmetrisch aanwezig zijn. De buitenvlag van de onderste helft van de handpennen zijn bezet met een rij witte stipjes. In rusttoestand vormen deze 
stippen een regelmatige tralietekening. 

Stuit en bovenstaartdekveren Zwart met witte dwarsstreepjes 

Flank De flankveren zijn zwart met witte zomen waardoor er een zwart-wit geschubde flanktekening ontstaat. 

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: 
Bruinrugekstertje wildkleur Wanneer het bruinrug ekstertje in goede conditie geshowd wordt, is het een vogel met weinig foutbronnen. Op de scherpte van de tekening op flank 

en vleugels dient dan ook streng gelet te worden. 
Ondersoorten:  
Onder de naam bruinrugekstertje worden diverse ondersoorten beschreven. Naast de bovenstaande S.b.nigriceps komen  ook de S.b. woltersi, 
S.b.stigmatophora, S.b.rufodorsalis en S.b.minor voor. De belangrijkste verschillen in deze ondersoorten zijn te vinden in de kleur van het rugdek, 
te weten: 
   A: S.b.stigmatophora,     rugdek zwartbruin. 
   B: S.b.woltersi,              rugdek donkerbruin. 
   C: S.b.rufodorsalis,         rugdek warm roodbruin en het zwart rond de kop is minder uitgebreid terwijl de vogels iets kleiner zijn. 
   D:S.b.minor,                    rugdek warm roodbruin, deze ondersoort is het kleinste van formaat.  
                                     
Gezien de Spermestes bicolor nigriceps de meest contrastrijke van de bruinrug groep is gaat naar deze ondersoort de voorkeur uit. 

Terug naar index 
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Pytillia astrilden familie 
 

Algemeen: 
De groep van de Pytillia astrilden bestaat uit: 
Aurora astrilde   Pytilia phoenicoptera 
Roodmasker geelvleugel astrilde Pytilia hypogrammica 
Wiener astrilde   Pytilia afra 
Melba astrilde   Pytilia melba 
Gestreepte astrilde  Pytilia lineata 
Roodmasker roodvleugel astrilde  
 
Er is voor gekozen om de roodmasker astrilde te hernoemen naar 
roodmasker geelvleugel astrilde.  
De roodmasker roodvleugel astrilde is in de herkenning omschrijving opgenomen. 
Voor zover bekend komt de streepjes astrilde niet meer in Nederland voor. 
De overige soorten worden nog wel regelmatig gekweekt vandaar dat als herkenning 
ondersteuning deze soorten zijn opgenomen.  
 

Aurora Astrilde 
(Pytilia phoenicoptera) Crimson-winged pytilia is een prachtvink (Estrildidae), 
Verspreidingsgebied: Senegal en Gambia tot Ethiopië 
Ringmaat: 2,5 mm 
De soort telt 2 ondersoorten: 
• P. p. phoenicoptera: van Senegal en Gambia tot noordelijk Nigeria. 
• P. p. emini: van Kameroen tot zuidelijk Soedan en noordelijk Oeganda. 
 

Roodroodmasker geelvleugel astrilde  
Verspreidingsgebied: Sierra Leone tot Zaïre 
Ringmaat: 2,5 mm 
Mutaties: oranjemasker 
 

Wienerastrilde / Pytilia afra / Orange-winged pytilia 
Verspreidingsgebied: Soedan, Ethiopië tot Mozambique en Zuid Afrika 
Ringmaat: 2,5 mm 

Melba astrilde / Pytilia melba / Green-winged pytilia, Melba finch 
Verspreidingsgebied: Senegal tot Ethiopië en Mozambique, Oost Zuid Afrika 
Ringmaat: 2,5 mm 
Mutaties: geelsnavel 
 

Gestreepte astrilde / Pytilia lineata / Crimson-winged pytilia 
Verspreidingsgebied: Ethiopië 

Ringmaat: Zie vogel index NBvV 

Terug naar index 
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Soort: Aurora astrilde man: Aurora astrilde pop: 
 Pytilia phoenicoptera Pytilia phoenicoptera 

Formaat: 12-13 cm 12-13cm 

Kop, schedel en nek: Loodgrijs. Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd. 

Rug en vleugeldek: Rug en zadel loodgrijs.  
Vleugeldekveren rood met doorschemerend loodgrijs. 

Rug en zadel loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd.  
Vleugeldekveren rood met doorschemerend loodgrijs. 

Masker, wangen en keel: Loodgrijs. 
Teugel is grijs. 

Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd. 
Teugel is grijs. 

Vleugelpennen: Loodgrijs met rode buitenvlag. Loodgrijs met rode bruinrode buitenvlag. 

Stuit: Rood. Rood. 

Bovenstaartdekveren: Rood. Rood. 

Borst: Loodgrijs met fijne lichtgrijze bestreping. Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd. 

Onderlijf: Loodgrijs met fijne lichtgrijze bestreping. Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd. 

Flanken: Loodgrijs met fijne lichtgrijze bestreping. Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd. 

Broek en pootinplant: Loodgrijs met fijne lichtgrijze bestreping. Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd. 

Onderstaart: Grijs met lichtgrijze bestreping. Grijs met lichtgrijze bestreping. 

Poten: Vleeskleurig. Vleeskleurig. 

Nagels: Iets donkerder vleeskleurig grijs. Iets donkerder vleeskleurig grijs. 

Snavel: Zwartgrijs. Zwartgrijs. 

Ogen: 
Oogranden: 

Iris zwart met grijze rand. 
Oogranden diep grijs. 

Iris zwart met grijze rand. 
Oogranden diep grijs. 

Tekening:   

Vleugel: Rood, vloeiende verloop naar het rugdek toe. Rood met roodbruin, vloeiende verloop naar het rugdek toe. 

Onderlijf en flanken: Loodgrijs met blauwgrijs-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de staart. Loodgrijs, licht bruingrijs bewaasd met lichtgrijs-vuilwitte golflijntjes 
doorlopend tot onder de staart. 

 

Aurora astrilde man: Algemeen: 
Gelet dient te worden op de raszuiverheid. 
Kleur: 
De borstkleur dient egaal loodgrijs te zijn met lichtgrijze tekening. 
De grote vleugelpennen zijn loodgrijs met een rode buitenvlag met een lichte bruinrode waas.  
Het rugdek dient schoon loodgrijs te zijn. 
Tekening: 
De flanktekening dient zo strak mogelijk te zijn met een goed contrast met de lichaamskleur.. 
De flanken tonen een iets witte tekening die zo regelmatig mogelijk moet zijn. 
 

Aurora astrilde pop: Algemeen: 
Gelet dient te worden op de raszuiverheid. 
Kleur: 
De borstkleur dient egaal loodgrijs met licht bruingrijze waas met daarop lichtgrijze vuilwitte tekening. 
De grote vleugelpennen zijn loodgrijs met een rode buitenvlag met een lichte bruinrode waas.  
Tekening: 
De flanktekening dient zo strak mogelijk te zijn met een goed contrast met de lichaamskleur.. 
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Soort: Roodmasker astrilde man: Roodmasker astrilde pop: 
 Pytilia hypogrammica Pytilia hypogrammica 

Formaat: 11 tot 12 cm 11 tot 12 cm 

Kop, schedel en nek: Loodgrijs met een iets donkerder grijze hamertekening Loodgrijs met een iets grijze hamertekening 

Rug en vleugeldek: Rug en zadel loodgrijs.  
Vleugeldekveren zijn goudgeel met doorschemerend grijs. 

Rug en zadel loodgrijs met iets bruingrijze waas, vleugeldekveren zijn 
opgebleekt goudgeel met doorschemerend grijs. 

Masker, wangen en keel: Rood.  
Teugel is grijs 

Masker ontbreekt. 
Teugel is grijs  

Vleugelpennen: Loodgrijs met goudgele buitenvlag met licht wijnrode waas. Loodgrijs met opgebleekt goudgele buitenvlag. 

Stuit: Rood. Bruinrood. 

Bovenstaartdekveren: Rood. Bruinrood. 

Borst: Egaal loodgrijs zonder tekening. Egaal loodgrijs en wat lichte tekening. 

Staart: Bovenstaartdekveren rood. Bovenstaartdekveren bruinrood. 

Onderlijf: Loodgrijs met witgrijze tekening. Loodgrijs met witgrijze tekening. 

Flanken: Loodgrijs met vuilwitte tekening. Loodgrijs met vuilwitte tekening. 

Broek en pootinplant: Loodgrijs met witgrijze tekening. Loodgrijs met witgrijze tekening. 

Onderstaart: Loodgrijs met witte uiteinden. Loodgrijs met witte uiteinden. 

Poten: Vleeskleurig. Vleeskleurig. 

Nagels: Donker hoornkleurig Donker hoornkleurig 

Snavel: Zwart met lichte opbleking van ondersnavel basis. Zwart met lichte opbleking van ondersnavel basis. 

Ogen: 
Oogranden: 

Iris zwart met bruine rand 
Oogranden diep grijs 

Iris zwart met bruine rand 
Oogranden diep grijs 

Tekening:   

Masker: Rood N.v.t. 

Vleugel: Goudgeel , vloeiend verloop naar het rugdek toe. Opgebleekt goudgeel, vloeiend verloop naar het rugdek toe. 

Onderbuik: Loodgrijs met blauwgrijs-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de staart. Loodgrijs met grijsbruine-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de staart. 

 
Terug naar index 



 

Pagina 31 van 48 
 

Keurtechnische aanwijzingen: 
 

Roodmasker astrilde man: Algemeen: 
Gelet dient te worden op de raszuiverheid.  
 
Kleur: 
De borstkleur dient egaal loodgrijs te zijn zonder enige tekening. 
De grote vleugelpennen zijn loodgrijs met een goudgele buitenvlag met een lichte wijnrode waas.  
Gelet dient te worden dat deze niet te oranjerood van kleur worden. 
Het rugdek dient schoon loodgrijs te zijn. 
 
Tekening: 
Het masker dient egaal rood en strak afgescheiden te zijn. 
De flanken tonen een iets witte tekening die zo regelmatig mogelijk moet zijn. 
 

Roodmasker astrilde pop: Algemeen: 
Gelet dient te worden op de raszuiverheid. 
Roodmasker astrilde poppen zijn dieper grijs van kleur dan de Aurora astrilde poppen. 
 
Kleur: 
De borstkleur dient zo egaal mogelijk grijs met een vage tekening te zijn. 
De grote vleugelpennen zijn grijs met een licht goudgele buitenvlag, iets minder intens van kleur dan bij de man. 
Gelet dient te worden dat deze niet te oranjerood van kleur worden. 
 
Tekening: 
De flanken tonen een loodgrijze met een vuilwitte tekening die zo regelmatig mogelijk moet zijn. 
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Herkenning omschrijving: 
 

Soort: Roodmasker roodvleugel aurora astrilde man: Roodmasker roodvleugel aurora astrilde pop: 
   

Formaat: 11 tot 12 cm 11 tot 12 cm 

Kop, schedel en nek: Loodgrijs met een iets donkerder grijze hamertekening Loodgrijs en een iets grijze hamertekening 

Rug en vleugeldek: Rug en zadel loodgrijs.  
Vleugeldekveren zijn rood met doorschemerend grijs. 

Rug en zadel loodgrijs, vleugeldekveren zijn opgebleekt goudgeel met 
doorschemerend grijs. 

Masker, wangen en keel: Rood, teugel is grijs Masker ontbreekt. 
Teugel is grijs  

Vleugelpennen: Loodgrijs met diep rode buitenvlag.  Opgebleekt loodgrijs met opgebleekt goudgele buitenvlag. 

Stuit: Rood. Rood. 

Bovenstaartdekveren: Rood. Rood. 

Borst: Egaal loodgrijs zonder tekening. Egaal loodgrijs met wat lichte tekening. 

Staart: Bovenstaartdekveren rood. Bovenstaartdekveren rood. 

Onderlijf: Loodgrijs met witgrijze tekening. Loodgrijs met witgrijze tekening. 

Flanken: Loodgrijs met vuilwitte tekening. Loodgrijs met vuilwitte tekening. 

Broek en pootinplant: Loodgrijs met witgrijze tekening. Loodgrijs met witgrijze tekening. 

Onderstaart: Loodgrijs met witte uiteinden. Loodgrijs met iets bruingrijze waas en witte uiteinden. 

Poten: Vleeskleurig. Vleeskleurig. 

Nagels: Donker hoornkleurig Donker hoornkleurig 

Snavel: Zwart met lichte opbleking van ondersnavel basis. Zwart met lichte opbleking van ondersnavel basis. 

Ogen: 
Oogranden: 

Iris zwart met bruine rand 
Oogranden diep grijs 

Iris zwart met bruine rand 
Oogranden diep grijs 

Tekening:   

Masker: Rood N.v.t. 

Vleugel: Rood, vloeiend verloop naar het rugdek toe. Opgebleekt goudgeel, vloeiend verloop naar het rugdek toe. 

Onderbuik: Loodgrijs met blauwgrijs-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de 
staart.. 

Loodgrijs met blauwgrijs-vuilwitte golflijntjes doorlopend tot onder de staart. 
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Keurtechnische aanwijzingen: 
 

Roodmasker roodvleugel man: Kleur: 
De borstkleur dient egaal loodgrijs te zijn zonder enige tekening. 
De grote vleugelpennen zijn loodgrijs met een diep rode buitenvlag..  
Gelet dient te worden dat deze vrijwel gelijk van kleur is als het rode masker. 
Het rugdek (zadel) dient schoon loodgrijs te zijn,het rood van de vleugelpennen mag niet doorlopen over het rugdek heen, dit dient loodgrijs te zijn. 
De roodmasker roodvleugel is via transmutatie met de roodmasker astrilde gecombineerd. 
Deze combinatie komt in de overgangs gebieden tussen de Aurora- en de Roodmasker astrilde voor. 
Deze combinatie kwam vroeger tussen de importen voor en heeft enige tijd de naam pytilia lopezi gehad van de ornithologen. 
 
Tekening: 
Het masker dient strak egaal rood afgescheiden te zijn. 
Vooral te letten op de grootte van het masker deze dient halverwege op de nek te lopen achter het oog. 
De flanken tonen een vuil witte tekening die zo regelmatig mogelijk moet zijn. 
 

Roodmasker roodvleugel pop: Algemeen: 
Roodmasker astrilde poppen zijn iets dieper grijs van kleur dan de Aurora astrilde poppen. 
Het zal lastig zijn om de poppen van de aurora en de roodmasker te onderscheiden. 
Gestreefd dient te worden naar meer helder grijze poppen met zo weinig mogelijk tekening op de borst. 
 
Kleur: 
De borstkleur dient zo egaal mogelijk met enige tekening die zo strak mogelijk dient te zijn . 
De grote vleugelpennen zijn grijs met een rode bruinrode buitenvlag, iets minder intens van kleur dan bij de man. 
Gelet dient te worden dat deze niet te oranjerode waas tonen. 
 
Tekening: 
De flanken tonen een opgebleekte loodgrijze met een vuilwitte tekening die zo regelmatig mogelijk moet zijn. 
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Herkenning omschrijving: 
 

Soort: Wiener astrilde man Wiener astrilde pop Melba astrilde man Melba astrilde pop 
 Pytilia afra Pytilia afra Pytilia melba Pytilia melba 

Formaat: 11-12 cm 11-12 cm 12-13 cm 12-13 cm 

Kop, schedel en nek: Diep rood geleidelijk overgaand in 
grijs gehamerd 

Schedel grijs licht gehamerd, masker 
en keel grijs 

Schedel en wangen grijs Schedel en wangen grijs 

Rug en vleugeldek: Grijs overgaand in okergeel Grijs met lichtgroene schijn Rug en zadel olijfgroen Rug en zadel olijfgroen 

Masker, wangen en keel: Diep rood Grijs Rood Grijs 

Vleugelpennen: Zwartbruin met oranjebruine 
buitenzijde 

Zwartbruin met oranjebruine 
buitenzijde 

Donkerbruin met olijfgroen gezoomd Donkerbruin met olijfgroen gezoomd 

Stuit: Diep rood iets lichter dan het masker Bruinrood Diep rood Grijs 

Bovenstaartdekveren: Diep rood Bruinrood met zwartbruine 
schachtkleur 

Rood Rood 

Staart:  Staartpennen zwartbruin met rode 
schijn 

Zwartbruin  Bovenstaart roodbruin  Bovenstaart roodbruin  

Borst: Grijsgroen met gebroken witte 
dwarstekening 

Grijs met lichte dwarstekening en 
groen waas 

Olijfgroen met vage tekening Grijs met vuilwitte dwarstekening 

Onderlijf: Grijsgroen met gebroken wit 
dwarstekening 

Grijs met wat zwaardere 
dwarstekening 

Vuil wit Grijs met vuilwitte dwarstekening 

Flanken: Grijsgroen met gebroken wit 
dwarstekening 

Grijs met dwarstekening en 
olijfgroene waas 

Grijs gestreept Grijs met vuilwitte dwarstekening 

Broek en pootinplant: Grijsgroen met gebroken wit 
dwarstekening 

Grijs met dwarstekening Grijs gestreept Grijs met vuilwitte dwarstekening 

Onderstaart: 
Anus: 

Donkergrijs 
Anus gebroken wit 

Grijsbruin 
Anus gebroken wit 

Crème kleurig 
Vuil wit 

Crème kleurig 
Vuil wit 

Poten: Vleeskleurig Vleeskleurig Licht loodgrijs Licht loodgrijs 

Nagels: Hoornkleurig Hoornkleurig Iets donkerder dan poot Iets donkerder dan poot 

Snavel: Diep rood Ondersnavel rood, bovensnavel naar 
de basis toe bruin 

Rood Rood 

Ogen: 
Oogranden: 

Diep bruin 
Oogranden grijs 

Diepbruin 
Oogranden grijs 

Zwart 
Oogranden lichtgrijs 

Zwart 
Oogranden lichtgrijs 

Tekening:     

Masker en wangen Diep rood Grijs Rood Grijs 

Vleugelbalk  Oranjebruin Flets oranjebruin N.v.t. N.v.t. 

Teugel  Grijs Grijs Grijs 

 
 

Terug naar index 
 
 



 

Pagina 35 van 48 
 

Uraeginthus familie: 
 

Algemeen: 
 

De uraeginthus familie bestaat uit: 
Blauwfazantje roodwang Uraeginthus Bengalus 
Blauwkop blauwfazantje Uraeginthus Cyanocephalus 
Angola blauwfazantje Uraeginthus Angolensis 
Granaatastrilde  Uraeginthus granatina 
Purper granaatastrilde Uraeginthus Ianthinogaster 
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Herkenning omschrijving: 
 

Soort Blauwfazantje roodwang Blauwkop blauwfazantje Angola blauwfazantje 
Kleurslag Uraeginthus Bengalus Uraeginthus Cyanocephalus Uraeginthus Angolensis 

Formaat: 12 tot 13 cm 12,5 tot 13,5 cm 13 cm 

Kop, schedel en nek: Bruin Blauw Bruin met licht grijze waas 

Rug en vleugeldek: Bruin Lichtbruin Bruin met licht grijze waas 

Masker, wangen en keel: Blauw Blauw Blauw 

Vleugelpennen: Donkerbruin met lichte opgebleekte randen. Donkerbruin met lichte opgebleekte randen. Donkerbruin 

Stuit: Blauw Lichtblauw Blauw 

Bovenstaartdekveren: Blauw Blauw Lichtblauw 

Staart:  Donkerbruin met blauwe waas Donkerbruin met blauwe waas Donkerblauw met donkere nerf 

Borst: Blauw Blauw Blauw 

Onderlijf: Licht bruin overgaand in vuilwit naar de anus Licht bruin overgaand in vuilwit naar de anus Lichtbruin 

Broek en pootinplant: Lichtbruin met blauwe waas. Blauw Lichtbruin 

Onderstaart: 
Onderstaartdekveren: 

Donkerbruin, 
Lichtbruin 

Donkerbruin, 
Lichtbruin 

Donkerblauw, 
Bruin 

Poten: Vleeskleurig  Lichtbruin 

Nagels: Hoornkleurig  Lichtbruin 

Snavel: Licht wijnrood, met donkerbruine punt Wijnrood, Snavelpunt en snijrand donkerbruin Paarsrood met zwarte punt 

Ogen: 
Oogranden: 

Bruin, 
Oogranden wit. 

Grijs, 
Oogranden wit 

Roodbruin, 
Oogranden lichtblauw 

Tekening:    

Wangvlek: Rood N.v.t. N.v.t. 

Algemeen pop:    

 Pop mist rode wangen, lichaamskleur wat lichter 
blauw 

Pop wat lichter blauw en meer bruin van kleur,  Pop wat lichter van kleur, vaak moeilijk te 
onderscheiden van de man. 
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Herkenning omschrijving: 
 

Soort Blauwkop blauwfazantje pastel Blauwkop blauwfazantje Overgoten 
Kleurslag Uraeginthus Cyanocephalus Uraeginthus Cyanocephalus 

Formaat: 12,5 tot 13,5 cm 12,5 tot 13,5 cm 

Kop, schedel en nek: Opgebleekt lichtblauw Opgebleekt lichtblauw grijs bewaasd 

Rug en vleugeldek: Opgebleekt licht beigebruin Lichtgrijs licht bruin bewaasde omzoming 

Masker, wangen en keel: Opgebleekt lichtblauw Opgebleekt lichtblauw lichtgrijs bewaasd 

Vleugelpennen: Opgebleekt beigebruin met lichte opgebleekte randen. Sterk opgebleekt beigebruin met lichte opgebleekte randen. 

Stuit: Opgebleekt lichtblauw  Opgebleekt lichtblauw grijs bewaasd 

Bovenstaartdekveren: Opgebleekt lichtblauw met grijze waas Opgebleekt lichtblauw met grijze waas 

Staart:  Bruin met blauwgrijze waas Zilvergrijs licht blauw bewaasd 

Borst: Opgebleekt lichtblauw Opgebleekt lichtblauw met grijze waas 

Onderlijf: Licht beigebruin overgaand in vuilwit naar de anus Licht beigegrijs overgaand in vuilwit naar de anus 

Broek en pootinplant: Opgebleekt lichtblauw Opgebleekt lichtblauw grijs bewaasd 

Onderstaart: 
Onderstaartdekveren: 

Donkerbruin, 
Licht beigebruin 

 
Zilvergrijs, licht blauw bewaasd 

Poten: Vleeskleurig Vleeskleurig 

Nagels: Hoornkleurig Hoornkleurig 

Snavel: Wijnrood, Snavelpunt en snijrand donkerbruin Wijnrood, Snavelpunt en snijrand donkerbruin 

Ogen: 
Oogranden: 

Grijs, 
Oogranden wit 

Grijs, 
Oogranden wit 

Tekening:   

Wangvlek: N.v.t. N.v.t. 

 Pop op onderdelen wat lichter blauw en bruin van kleur, het blauw minder 
uitgebreid aanwezig op schedel en in de nek. 

Pop op onderdelen wat lichter blauw en bruin van kleur, het blauw minder 
uitgebreid aanwezig op schedel en in de nek. 
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Herkenning omschrijving: 
 

Soort Granaatastrilde man Granaatastrilde pop Purper granaatastrilde 
man 

Purper granaatastrilde 
pop 

Kleurslag Uraeginthus granatina Uraeginthus granatina Uraeginthus Ianthinogaster Uraeginthus Ianthinogaster 

Formaat: 14 cm 14 cm. 14 cm 14 cm. 

Kop, schedel en nek: Roodbruin Bruin Kastanjebruin Diep warm bruin 

Rug en vleugeldek: Roodbruin met licht grijze waas Bruin Kastanjebruin, zadel donkerbruin Diep bruin 

Masker, wangen en keel: Keel en oogstreep zwart Keel beigebruin, boven de snavel , 
tussen de wangen een blauwe band 

Rond de ogen diepblauw, keel 
kastanjebruin 

Rond de ogen en teugel lichtblauw 

Vleugelpennen: Donkerbruin, vleugeldekveren 
roodbruin 

Donkerbruin, vleugeldekveren bruin Donkerbruin Donkerbruin met lichte zoom 

Stuit: Blauwachtig paars Blauw Diep blauw Diep blauw 

Bovenstaartdekveren: Blauwachtig paars Blauw Diep blauw Donkerbruin met blauwe waas 

Staart:  Bovenstaart dekveren zwartbruin Bovenstaart dekveren donkerbruin Bovenstaart dekveren zwart met 
blauwe waas 

Bovenstaart dekveren zwart met 
blauwe waas 

Borst: Roodbruin Kaneelbruin Blauw met een bruine waas.  

Onderlijf: Roodbruin tot pootinplant, 
Anus is zwartbruin 

Beigebruin,  
Anus licht beigebruin 

Bruin, 
Anus blauw met bruine waas 

Beigebruin, 
Anus licht beigebruin 

Broek en pootinplant: Roodbruin Beigebruin Blauw met een bruine waas. Beigebruin 

Onderstaart: 
Onderstaartdekveren: 

Zwartbruin, 
Blauwachtig paars 

Donkerbruin, 
Beigebruin 

Zwart, 
Donkerbruin met blauwe waas 

Donkerbruin, 
Beigebruin 

Poten: Zwartbruin Donkerbruin Donkergrijs tot zwart Donkergrijs tot zwart 

Nagels: Zwart Donkerbruin Donkerbruin Donkerbruin 

Snavel: Rood Licht rood Rood Bovensnavel licht rood met iets 
donkere basis, onder snavel licht 
rood 

Ogen: 
Oogranden: 

Bruin, 
Oogranden oranje 

Bruin, 
Oogranden licht oranje 

Rood met zwarte iris, 
Oogranden rood 

Rood met zwarte iris, 
Oogranden rood 

Tekening:     

Wangvlek: Paarsblauw Licht paars N.v.t. N.v.t. 

Teugel: Zwart Zwart Diep blauw Lichtblauw 
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Lagonostica familie: 
 
De Lagonstica familie bestaat uit: 
 

Senegal amarant (Vuurvink) / Lagonosticta senegala senegala  
Kenmerken: bruine rug, kop en onderdelen rood, onderbuik bruin, witte stipjes op voorkant 
flanken, rose snavel 
Geslachtsonderscheid: pop is bruin met rood vlekje tussen oog en snavel 
Verspreidingsgebied: Mauritanië, Senegal tot Ethiopië en Somalië tot Angola en Zuid 
Afrika 

Ringmaat: Zie vogel index NBvV 

 

Prachtamarant / Lagonosticta senegala ruberrima  
Kenmerken: bruine rug, kop en onderdelen rood, onderbuik bruin, witte stipjes op voorkant 
flanken, rose snavel 
Geslachtsonderscheid: pop is bruin met rood vlekje tussen oog en snavel 
Verspreidingsgebied: Uganda 

Ringmaat: Zie vogel index NBvV 

 

Zwartbuik amarant (Zwartbuik vuurvink) / Lagonosticta rara rara  
Kenmerken: rood, buik zwart, bovensnavel grijs, ondersnavel rood met grijze punt 
Geslachtsonderscheid: pop minder rood, kop grijs, bij man is de buik tot tussen de pootjes 
diep-zwart 
Verspreidingsgebied: Sierra Leone en Liberië tot Soedan, Oeganda en Kenia 

Ringmaat: Zie vogel index NBvV 

 

Donkerrode amarant / Lagonosticta rubricata  
Kenmerken: bruine rug, donkerrood gezicht en onderdelen, onderstaartdekveren zwart, 
witte stippen op voorkant flanken 
Geslachtsonderscheid: pop minder rood 
Verspreidingsgebied: Guinee-Bissau tot Ethiopië tot Zuid Afrika 

Ringmaat: Zie vogel index NBvV 

Grote puntamarant / Lagonosticta nitidula  
Kenmerken: grijs, onderdelen lichter, gezicht en borst rozerood, zijkant borst wit 
bestippeld, snavel rood 
Geslachtsonderscheid: grijze stippen op keel en borst van pop  
Verspreidingsgebied: Angola tot Zambia tot Namibië en Botswana 

Ringmaat Zie vogel index NBvV 

 

Kleine puntamarant / Lagonosticta rufopicta  
Kenmerken: grijsbruine rug en bovenkop, donkerrood gezicht en borst, witte stippen op 
zijkanten borst en flanken 
Geslachtsonderscheid: geen 

Verspreidingsgebied: Senegal en Gambia tot Soedan, Ethiopië tot Zaïre en Kenia 

Ringmaat: Zie vogel index NBvV 

 

Landana amarant / Lagonosticta landanae  
Kenmerken: bruin, onderdelen licht rood, witte stipjes op achterkant flanken, stuit rood, 
onderstaart dekveren zwart, snavel roze met zwart 
Geslachtsonderscheid: pop bleker 
Verspreidingsgebied: Cabinda en Kongo tot Angola 

Ringmaat: Zie vogel index NBvV 

 

Mali amarant / Lagonosticta virata  
Kenmerken: grijsbruine rug en bovenkop, donkerrood gezicht en onderdelen, 
onderstaartdekveren zwart, kleine witte stipjes op zijkant borst en flanken 
Geslachtsonderscheid: matter van kleur 
Verspreidingsgebied: Mali 

Ringmaat: Zie vogel index NBvV 

 

Rotsamarant / Lagonosticta sanguinodorsalis  
Kenmerken: grijsbruine rug en bovenkop, donkerrood gezicht en onderdelen, 
onderstaartdekveren zwart, kleine witte stipjes op zijkant borst en flanken 
Geslachtsonderscheid: pop matter van kleur 
Verspreidingsgebied: Nigeria 

Ringmaat: Zie vogel index NBvV 

 

Roze amarant (Jameson vuurvink) / Lagonosticta rhodopareia  
Kenmerken: bruine rug en bovenkop, donkerroze gezicht en onderdelen, 
onderstaartdekveren zwart, kleine witte stipjes op voorkant flanken 
Geslachtsonderscheid: pop heeft rood vlekje tussen oog en snavel en bruinroze 
onderdelen 
Verspreidingsgebied: Tsjaad, Soedan, Ethiopië en Cabinda tot Zuid Afrika 

Ringmaat: Zie vogel index NBvV 

 

Tsjaad amarant / Lagonosticta umbrinodorsalis  
Kenmerken: bruine rug, rood gezicht en onderdelen, onderstaartdekveren zwart, kleine 
witte stipjes op zijkant borst en flanken 
Geslachtsonderscheid: pop veel bruiner van kleur 
Verspreidingsgebied: Tsjaad 

Ringmaat: Zie vogel index NBvV 

 

Wijnrode amarant / Lagonosticta larvata vinacea  
Kenmerken: gezicht zwart, lichaam wijnrood, rug bruiner, witte stipjes op flanken 
Geslachtsonderscheid: pop mist zwart masker 
Verspreidingsgebied: Senegal en Gambia 

Ringmaat: Zie vogel index NBvV 
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Herkenning omschrijving: 
 

Soort: Senegal vuurvink man Senegal vuurvink pop Pracht amarant man Pracht amarant pop 
 Lagonostica Senegala Lagonostica Senegala Lagonosticta senegala ruberrima  Lagonosticta senegala ruberrima  

Formaat: 9 cm 9 cm 9 cm 9 cm 

Kop, schedel en nek: Donkerbruin met karmijnrode waas Donkerbruin Rood Donkerbruin 

Rug en vleugeldek: Bruin met rode waas Bruin  Rood, bruin doorschijnend Bruin met rode gloed  

Masker, wangen en keel: Karmijnrood Bruin Rood Bruin met rode gloed 

Vleugelpennen: Donkerbruin Bruin, buitenste pennen iets 
donkerder 

Bruin Bruin, buitenste pennen iets 
donkerder 

Stuit: Karmijnrood Karmijnrood Karmijnrood Karmijnrood 

Bovenstaartdekveren: Karmijnrood Rood Rood Rood 

Staart:  Staartpennen zwart Staartpennen zwart Staartpennen zwart Staartpennen zwart 

Borst: Karmijnrood met aan beide zijden 
witte stippen 

Bruin met aan beide zijden witte 
stippen 

Karmijnrood met aan beide zijden 
witte stippen 

Bruin met aan beide zijden witte 
stippen 

Onderlijf: Karmijnrood overgaand in bruin naar 
de aars. 

Bruin iets lichter van kleur naar aars 
toe 

Karmijnrood overgaand in bruin naar 
de aars. 

Bruin iets lichter van kleur naar aars 
toe 

Flanken: Bruin met karmijnrode waas Licht bruin met plaatselijk een licht 
rode waas 

Rood, bruin doorschijnend Licht bruin met plaatselijk een licht 
rode waas 

Broek en pootinplant: Bruin  Licht bruin Licht bruin Licht bruin 

Onderstaart: 
Onderstaartdekveren: 

Bruin, 
Zwartbruin. 

Licht bruin, 
Licht bruin 

Licht bruin, 
Licht bruin 

Licht bruin, 
Licht bruin 

Poten: Donker vleeskleurig Donker vleeskleurig Donker vleeskleurig Donker vleeskleurig 

Nagels: Donker vleeskleurig Donker vleeskleurig Donker vleeskleurig Donker vleeskleurig 

Snavel: Bovensnavel rood, met aan de 
zijkanten zwarte basis, 
Ondersnavel rood , iets opgebleekt 
naar de snavel toe 

Bovensnavel rood, met aan de 
zijkanten zwarte basis, 
Ondersnavel rood , iets opgebleekt 
naar de snavel toe 

Bovensnavel rood, met aan de 
zijkanten zwarte basis, 
Ondersnavel rood , iets opgebleekt 
naar de snavel toe 

Bovensnavel rood, met aan de 
zijkanten zwarte basis, 
Ondersnavel rood , iets opgebleekt 
naar de snavel toe 

Ogen: 
Oogranden: 

Zwart, 
Oogranden geel geheel gesloten. 

Zwart, 
Oogranden geel geheel gesloten. 

Zwart, 
Oogranden geel geheel gesloten. 

Zwart, 
Oogranden geel geheel gesloten. 

Tekening:     

Stiptekening: Wit, beide zijden gelijk Wit, beide zijden gelijk Wit, beide zijden gelijk Wit, beide zijden gelijk  

Teugel, wenkbrauw streep: Karmijnrood Karmijnrood Karmijnrood Karmijnrood 
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Estrilda familie: 
 
Napoleonnetje  Estrilda troglodytus 
Sint-helanafazantje Estrilda astrild 
Teugelastrilde  Estrilda rhodopyga 
Elfenastrilde  Estrilda erythronotos 
Oranjekaakje  Estrilda melpoda 
Zwartkapastrilde  Estrilda atricappila 
Blauwgrijs roodstaartje Estrilda caerulescens 
Blauwgrijs zwartstaartje Estrilda perreini  
Abesijnse astrilde  Coccopygia quartinia 
 

Terug naar index 
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Herkenning omschrijving: 
 

Soort: Napoleonnetje Sint-helenafazantje Teugelastrilde Elfenastrilde 
 Estrilda troglodytes Estrilda astrild Estrilda rhodopyga Estrilda erythronotos 

Formaat: 9 á 10 cm groot 10 à 12 cm 11 cm 12 á 13 cm 

Kop, schedel en nek: Bruin met licht roze waas  Bruin met dwarstekening Bruin met beginnende dwarstekening Grijsbruin, fijn gelijnd tot aan de 
snavel 

Rug en vleugeldek: Bruin met zwakke dwarstekening en 
lichtroze waas. 

Bruin met dwarstekening Bruin met duidelijke dwarstekening Zwartbruin met fijne dwarstekening 
op bleek grijze ondergrond 

Wangen en keel: Crème met een roze waas Licht grijsbruin met roze waas Lichtbruin Wangen zwart  
Keel zwartgrijs met fijne tekening 

Vleugelpennen: Donkerbruin Donkerbruin Donkerbruin Grove zebratekening op bleek grijze 
ondergrond 

Stuit: Zwart Bruin met dwarstekening Wijnrood Rood 

Bovenstaartdekveren: Zwart Bruin met dwarstekening. Bruin met wijnrode buitenvlag Rood 

Staart:  
Staartpennen: 

Zwart, de buitenste veren hebben 
een witte zoom 

Bruin met dwarstekening 
Staartpennen donkerbruin 

Bruin met wijnrode buitenvlag 
Staartpennen donkerbruin 

Zwart 
Staartpennen zwart 

Borst: Licht bruin met zwakke 
dwarstekening en roze waas 

Licht grijsbruin met een lichte 
dwarstekening en roze waas 

Bruin met zwakke dwarstekening Op de borst een vage zebratekening, 
naar de schouders toe komt er een 
rode roze gloed op liggen. 

Onderlijf: Lichtbruin met rozerood overgoten, 
anus is rood 

Lichtgrijs met dwarstekening, er loopt 
een rozerode buikstreep vanaf de 
borst tot aan de anus 

Bruin Voorste deel is rozerood overgaand 
in zwart 

Flanken: Lichtbruin met zwakke dwarstekening 
en roze waas 

Lichtbruin met dwarstekening en 
lichtroze waas 

Bruin met zwakke dwarstekening Rood 

Broek en pootinplant: Lichtbruin met een roze waas Lichtbruin met dwarstekening en 
lichtroze waas 

Bruin met zwakke dwarstekening Zwart 

Onderstaartdekveren: 
 

Crème met roze waas 
 

Van donkerbruin tot zwartbruin Bruin met dwarstekening en roze 
waas  
Staartpennen donkerbruin 

Zwart met lichtgrijze waas 

Poten: Donkerbruin Zwartbruin Zwartbruin Zwart 

Nagels: Donkerbruin Zwartbruin Zwartbruin Zwart 

Snavel: Boven- en ondersnavel: rood. Boven- en ondersnavel oranjerood Zwart met rode snavelsnede Loodkleurig naar snavelpunt toe 
zwart 

Ogen: Donkerbruin Donkerbruin Donkerbruin Zwarte iris met roodbruine rand 

Tekening:     

Teugel: Rood, loopt ver achter het oog Rood, loopt ver achter het oog Rood, loopt ver achter het oog Zwart 

Oogranden: Grijsbruin Grijs Bruin Zwart 

Vleugeldekveren: Bruin met zwakke dwarstekening en 
lichtroze waas 

Licht grijsbruin met roze waas Bruin met dwarstekening en wijnrode 
buitenvlag 

Zwartbruin met zebratekening op 
bleek grijze ondergrond. 
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Herkenning omschrijving: 
 

Soort: Napoleonnetje Sint-helenafazantje Teugelastrilde Elfenastrilde 
 Estrilda troglodytes Estrilda astrild Estrilda rhodopyga Estrilda erythronotos 

Formaat: 9 á 10 cm groot 10 à 12 cm 11 cm 12 á 13 cm 

Kop, schedel en nek: Bruin met licht roze waas  Bruin met dwarstekening Bruin met beginnende dwarstekening Grijsbruin, fijn gelijnd tot aan de 
snavel 

Rug en vleugeldek: Bruin met zwakke dwarstekening en 
lichtroze waas. 

Bruin met dwarstekening Bruin met duidelijke dwarstekening Zwartbruin met fijne dwarstekening 
op bleek grijze ondergrond 

Wangen en keel: Crème met een roze waas Licht grijsbruin met roze waas Lichtbruin Wangen zwart  
Keel zwartgrijs met fijne tekening 

Vleugelpennen: Donkerbruin Donkerbruin Donkerbruin Grove zebratekening op bleek grijze 
ondergrond 

Stuit: Zwart Bruin met dwarstekening Wijnrood Rood 

Bovenstaartdekveren: Zwart Bruin met dwarstekening. Bruin met wijnrode buitenvlag Rood 

Staart:  
Staartpennen: 

Zwart, de buitenste veren hebben 
een witte zoom 

Bruin met dwarstekening 
Staartpennen donkerbruin 

Bruin met wijnrode buitenvlag 
Staartpennen donkerbruin 

Zwart 
Staartpennen zwart 

Borst: Licht bruin met zwakke 
dwarstekening en roze waas 

Licht grijsbruin met een lichte 
dwarstekening en roze waas 

Bruin met zwakke dwarstekening Op de borst een vage zebratekening, 
naar de schouders toe komt er een 
rode roze gloed op liggen. 

Onderlijf: Lichtbruin met rozerood overgoten, 
anus is rood 

Lichtgrijs met dwarstekening, er loopt 
een rozerode buikstreep vanaf de 
borst tot aan de anus 

Bruin Voorste deel is rozerood overgaand 
in zwart 

Flanken: Lichtbruin met zwakke dwarstekening 
en roze waas 

Lichtbruin met dwarstekening en 
lichtroze waas 

Bruin met zwakke dwarstekening Rood 

Broek en pootinplant: Lichtbruin met een roze waas Lichtbruin met dwarstekening en 
lichtroze waas 

Bruin met zwakke dwarstekening Zwart 

Onderstaartdekveren: 
 

Crème met roze waas 
 

Van donkerbruin tot zwartbruin Bruin met dwarstekening en roze 
waas  
Staartpennen donkerbruin 

Zwart met lichtgrijze waas 

Poten: Donkerbruin Zwartbruin Zwartbruin Zwart 

Nagels: Donkerbruin Zwartbruin Zwartbruin Zwart 

Snavel: Boven- en ondersnavel: rood. Boven- en ondersnavel oranjerood Zwart met rode snavelsnede Loodkleurig naar snavelpunt toe 
zwart 

Ogen: Donkerbruin Donkerbruin Donkerbruin Zwarte iris met roodbruine rand 

Tekening:     

Teugel: Rood, loopt ver achter het oog Rood, loopt ver achter het oog Rood, loopt ver achter het oog Zwart 

Oogranden: Grijsbruin Grijs Bruin Zwart 

Vleugeldekveren: Bruin met zwakke dwarstekening en 
lichtroze waas 

Licht grijsbruin met roze waas Bruin met dwarstekening en wijnrode 
buitenvlag 

Zwartbruin met zebratekening op 
bleek grijze ondergrond. 
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Herkenning omschrijving: 
 

Soort: Napoleonnetje Sint-helenafazantje Teugelastrilde Elfenastrilde 
 Estrilda troglodytes Estrilda astrild Estrilda rhodopyga Estrilda erythronotos 

Formaat: 9 á 10 cm groot 10 à 12 cm 11 cm 12 á 13 cm 

Kop, schedel en nek: Bruin met licht roze waas  Bruin met dwarstekening Bruin met beginnende dwarstekening Grijsbruin, fijn gelijnd tot aan de 
snavel 

Rug en vleugeldek: Bruin met zwakke dwarstekening en 
lichtroze waas. 

Bruin met dwarstekening Bruin met duidelijke dwarstekening Zwartbruin met fijne dwarstekening 
op bleek grijze ondergrond 

Wangen en keel: Crème met een roze waas Licht grijsbruin met roze waas Lichtbruin Wangen zwart  
Keel zwartgrijs met fijne tekening 

Vleugelpennen: Donkerbruin Donkerbruin Donkerbruin Grove zebratekening op bleek grijze 
ondergrond 

Stuit: Zwart Bruin met dwarstekening Wijnrood Rood 

Bovenstaartdekveren: Zwart Bruin met dwarstekening. Bruin met wijnrode buitenvlag Rood 

Staart:  
Staartpennen: 

Zwart, de buitenste veren hebben 
een witte zoom 

Bruin met dwarstekening 
Staartpennen donkerbruin 

Bruin met wijnrode buitenvlag 
Staartpennen donkerbruin 

Zwart 
Staartpennen zwart 

Borst: Licht bruin met zwakke 
dwarstekening en roze waas 

Licht grijsbruin met een lichte 
dwarstekening en roze waas 

Bruin met zwakke dwarstekening Op de borst een vage zebratekening, 
naar de schouders toe komt er een 
rode roze gloed op liggen. 

Onderlijf: Lichtbruin met rozerood overgoten, 
anus is rood 

Lichtgrijs met dwarstekening, er loopt 
een rozerode buikstreep vanaf de 
borst tot aan de anus 

Bruin Voorste deel is rozerood overgaand 
in zwart 

Flanken: Lichtbruin met zwakke dwarstekening 
en roze waas 

Lichtbruin met dwarstekening en 
lichtroze waas 

Bruin met zwakke dwarstekening Rood 

Broek en pootinplant: Lichtbruin met een roze waas Lichtbruin met dwarstekening en 
lichtroze waas 

Bruin met zwakke dwarstekening Zwart 

Onderstaartdekveren: 
 

Crème met roze waas 
 

Van donkerbruin tot zwartbruin Bruin met dwarstekening en roze 
waas  
Staartpennen donkerbruin 

Zwart met lichtgrijze waas 

Poten: Donkerbruin Zwartbruin Zwartbruin Zwart 

Nagels: Donkerbruin Zwartbruin Zwartbruin Zwart 

Snavel: Boven- en ondersnavel: rood. Boven- en ondersnavel oranjerood Zwart met rode snavelsnede Loodkleurig naar snavelpunt toe 
zwart 

Ogen: Donkerbruin Donkerbruin Donkerbruin Zwarte iris met roodbruine rand 

Tekening:     

Teugel: Rood, loopt ver achter het oog Rood, loopt ver achter het oog Rood, loopt ver achter het oog Zwart 

Oogranden: Grijsbruin Grijs Bruin Zwart 

Vleugeldekveren: Bruin met zwakke dwarstekening en 
lichtroze waas 

Licht grijsbruin met roze waas Bruin met dwarstekening en wijnrode 
buitenvlag 

Zwartbruin met zebratekening op 
bleek grijze ondergrond. 
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Herkenning omschrijving: 
 

Soort: Oranjekaakje Zwartkap astrilde Blauwgrijs roodstaartje Blauwgrijs zwartstaartje 
 Estrilda melpoda Estrilda Atricapilla Estrilda caerulescens Estrilda Perreini 

Formaat: 10 cm 11 cm 10 cm 9 cm 

Kop, schedel en nek: Donkergrijs Zwart Grijs iets lichter naar de snavel toe Grijs iets lichter naar de snavel toe 

Kin: Donkergrijs Grijs Lichtgrijs Lichtgrijs 

Rug en vleugeldek: Bruin Asgrijs overgaand in donkergrijs met 
zwarte dwarstekening 

Grijs Grijs 

Wangen en keel: Lichtgrijs Lichtgrijs Lichtgrijs Lichtgrijs 

Vleugelpennen: Donkerbruin Zwartgrijs Grijs Grijs 

Vleugeldekveren: Bruin Donkergrijs Grijs Grijs 

Stuit: Karmijnrood Rood met zwarte rand Karmijnrood Karmijnrood 

Bovenstaartdekveren: Donkerbruin met karmijnrode 
buitenvlag 

Rood Karmijnrood Zwart 

Staart:  
Staartpennen: 

Donkerbruin met karmijnrode 
buitenvlag 

Zwart Karmijnrood Zwart 

Borst: Grijs Asgrijs overgaand in donkergrijs  Lichtgrijs 

Onderlijf: Grijs, vanaf de anus gebroken wit met 
oranje gele vlek 

Zwartgrijs Grijs overgaand in zwartgrijs naar de 
aarsstreek toe 

Grijs overgaand in zwartgrijs naar de 
aarsstreek toe 

Flanken: Grijs met bruine waas Rood Grijs Grijs 

Broek en pootinplant: Grijs met bruine waas Zwart met donkergrijze waas Grijs overgaand in karmijnrood Grijs overgaand in karmijnrood 

Onderstaartdekveren: Licht grijs Zwart Dekveren karmijnrood 
Onderstaart grijsbruin 

Dekveren karmijnrood 
Onderstaart grijsbruin 

Poten: Bruin Zwart Donkerbruin Donkerbruin tot zwart 

Nagels: Bruin Zwart Donkerbruin Donkerbruin tot zwart 

Snavel: Rood Bovensnavel zwart 
Ondersnavel zwart vanaf de inplant 
tot de snavelsnede rood 

Zwart naar de snavelinplant toe 
karmijnrood 

Blauwgrijs naar de snavelsnede 
zwart 

Ogen: Donkergrijs Zwart Donkerbruin Donkerbruin 

Tekening:     

Teugel: Oranjerood Zwart Zwart tot achter het oog Zwart tot achter het oog 

Wangvlek: Oranjerood n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Oogranden: Grijs Zwart Grijs Zwart iets opgebleekt rond het oog 

Vleugeldekveren: n.v.t Donkergrijs met zwarte gebogen 
dwarstekening 

n.v.t. n.v.t. 

Broektekening: n.v.t.  Minimaal twee witte stippen n.v.t. 
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Herkenning omschrijving: 
 

Soort: Abbessijnse astrilde Geelbuikastrilde   
 Coccopygia melanotus quartinia Coccopygia quartinia   

Formaat: 10 cm 10cm   

Kop, schedel en nek: Donkergrijs    

Rug en vleugeldek: Olijfgroen met lichte dwarstekening    

Wangen en keel: Wangen donkergrijs 
Keel lichtgrijs 

   

Vleugelpennen: Grijsbruin met olijfgroene buitenvlag    

Vleugeldekveren: Olijfgroen    

Stuit: Bruinrood    

Bovenstaartdekveren: Bruinrood,     

Staart:  
Staartpennen: 

Zwart 
Zwart 

   

Borst: Grijs    

Onderlijf: Dof okergeel en anus    

Flanken: Licht olijfgroen met zwakke 
dwarstekening 

   

Broek en pootinplant: Olijfgroen     

Onderstaartdekveren: 
Onderstaart: 

Dof okergeel 
Grijsbruin 

   

Poten: Zwart    

Nagels: Zwart    

Snavel: Bovensnavel zwart, ondersnavel 
rood 

   

Ogen: Bruin    

Tekening:     

Teugel: n.v.t.    

Oogranden: Lichtgrijs    

Vleugeldekveren: n.v.t.    
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De Hypargos familie: 
 
Rode druppelastrilde  Hypargos niveoguttatus  
 
Herkomst: Kenia, Tanzania, Rwanda, Burundi, Mozambique, Malawi, Zimbabwe,  
Z.W. Dem. Rep. Congo (Zaïre), Zambia en Angola.  
 
Grootte: 12-13 cm 

 
Rose druppelastrilde Hypargos margaritatus (parelastrilde) 
 
Herkomst: Z. Mozambique, O. Zimbabwe en O. Zuid-Afrika 
 
Grootte: 12 – 13 cm 
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Herkenning omschrijving: 
 

Soort: Rode druppelastrilde man Rode druppelastrilde pop Bruine druppelastrilde 
man en pop 

 

 Hypargos niveoguttatus Hypargos niveoguttatus Clystospiza monteiri 
 

 

Formaat: Grootte: 12-13 cm Grootte: 12-13 cm Grootte: 13 cm  

Kop, schedel en nek: Bruin Bruin Grijs  

Rug en vleugeldek: Warm bruin Bruin Grijsbruin  

Wangen en keel: Rood Bruin Grijs met rood vlekje  

Vleugelpennen: Warm bruin Bruin Donkerbruin  

Vleugeldekveren: Warm bruin Bruin Bruin met licht grijze waas  

Stuit: Rood Rood Scharlaken rood  

Bovenstaartdekveren: Rood Rood Rood  

Staartpennen: Zwart met rode zoom Zwart met rode zoom Donkerbruin  

Borst: Rood Bruinrood Kastanjebruin met witte stippen  

Onderlijf: Zwart  Zwartgrijs Kastanjebruin met witte stippen  

Flanken: Zwart met witte stippen Zwart Kastanjebruin met witte stippen  

Onderstaartdekveren: Zwart Bruin Donkerbruin  

Poten: Donker vleeskleurig Donker vleeskleurig Hoornkleurig  

Nagels: Donker vleeskleurig Donker vleeskleurig Donker hoornkleurig  

Snavel: Loodgrijs Loodgrijs Donkergrijs bij inplant wat lichter grijs  

Ogen: Donkerbruin Donkerbruin Donkerbruin  

Tekening:     

Keelvlek: n.v.t. n.v.t. Man: rood 
Pop: wit 

 

Teugel: n.v.t. n.v.t. n.v.t.  

Oogranden: Wit Wit Lichtgrijs  

Flanktekening: Witte ronde stippen Witte ronde stippen Witte ronde stippen  

Algemeen:   Pop is keurtechnisch gelijk aan de 
man m.u.v. het witte keelstipje. 
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