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Voorwoord 2014.  
  
Tijdens de vogelbespreking van de Citroenparkieten na de keuring op de studiedag te 

Roosendaal van de Catharinaparkieten Studie Groep in 2013 is een discussie 

ontstaan. Deze discussie betrof het uiterlijk van de man Citroenparkiet en dan met 

name ten aanzien van het geelbezit. Ook ontstond de vraag om duidelijkheid over het 

uiterlijk van de Aymaraparkiet. Vanuit de Catharinaparkieten Studie Groep heeft men 

hiertoe een werkgroep  ingesteld. Deze werkgroep heeft een standaard Psilopsiagon 

opgesteld, waarin alle soorten van het genus beschreven zijn.  

Op het moment van schrijven van deze standaard zijn er nog geen kleurmutaties 

ontstaan binnen dit genus. In deze standaard is dan ook geen aandacht besteed aan 

dit onderwerp.   

Elke standaard wordt om de 5 a 6 jaar herzien en er wordt steeds gecontroleerd of er 

mutaties zijn ontstaan.  

Deze mutaties worden dan toegevoegd aan de standaard. Gekozen is om één variant 

te vragen van de Citroenparkiet man.  Er was een discussie om twee soorten te gaan 

vragen, één met een kort masker en één met maximaal geelbezit in de borst. De 

toekomst zal uitmaken of het mogelijk/wenselijk is om twee type mannen te gaan 

vragen. In september 2013 is een start gemaakt met het opstellen van deze standaard 

door Piet Ooijen ( keurmeester N.B.v.V.), Alex de Graaf ( keurmeester N.B.v.V) en 

Arie Voortman ( Voorzitter Catharinaparkieten Studie Groep).    

  
De Technische Commissie tropisch vogels en parkieten van de KMV NBvV heeft de 

standaard Psilopsiagon en overige Bolborhynchus soorten onverkort overgenomen.  

Het voornaamste doel is een soortherkenning te bieden en een leidraad voor 

kwekers en keurmeesters. Het betreffen conditie vogels, die op basis van de  

richtlijnen voor  het keuren van dit soort vogels worden gekeurd.  

De Technische Commissie tropische vogels en parkieten spreekt de hoop uit, dat deze 

standaard stimulerend mag werken op de ontwikkelingen bij de kweek van deze mooie 

groep parkieten.  

  
Zevenbergen juni 2014.  

De Technische Commissie tropische vogels en parkieten van de KMV NBvV.  

 

Voorwoord 2017-2020 
Omzetting lay-out naar landscape voor beter te lezen op tablets. 

Enkele wijzigingen van o.a. staartlengten en wat wijzigingen in de kleuromschrijving. 

Enige punten en komma’s toegevoegd. 

Hyperlinks toegevoegd, index aangepast. 

Ringmaten verwijderd met verwijzing naar website vogelindex.nl van de NBvV 

Utrecht voorjaar 2018 

 

  

HOOFDSTUK PSILOPSIAGON  
   
Tot het geslacht behoren de  volgende soorten:  

  

1 Citroenparkiet:        Psilopsiagon aurifrons aurifrons.  

     B: Robert’s citroenparkiet:    Psilopsiagon aurifrons robertsi.  

    C: Margarita citroenparkiet :   Psilopsiagon aurifrons margaritae.  

     D: Roodsnavel citroenparkiet:   Psilopsiagon aurifrons rubrirostris.  

2 Aymaraparkiet:       Psilopsiagon aymara.  

3 Andeanparkiet:        Bolborhynchus orbygnesius.  

4 Roodvoorhoofdparkiet:      Bolborhynchus ferrugineifrons.  

  

 

ALGEMEEN:  
  

De eerste Citroen-, Aymara- en Andeanparkieten kwamen omstreeks de jaren 70 van 

de vorige eeuw naar Nederland. In het begin waren het zeer kostbare vogels en waren 

moeilijk te kweken.  In het verleden waren deze parkieten soorten ingedeeld in het 

geslacht Bolborhynchus. Sinds 2008 zijn de Citroenparkieten en de Aymaraparkiet in 

het geslacht Psilopsiagon geplaatst. Beide soorten hebben een vrij slank postuur en 

een acht tot negen centimeter lange staart. De staart omvat daarmee bijna de helft 

van de totale lengte van de vogels. Door het formaat en hun rustige karakter zijn deze 

soorten zeer geschikt voor kleinbehuisde vogelliefhebbers. Deze soorten zijn graag in 

gezelschap van soortgenoten en huisvesting en kweek in koloniebroed is dan ook met 

deze soorten goed mogelijk. Indien met de vogels in de volière wordt gekweekt zal er 

natuurlijk wel voldoende ruimte beschikbaar moeten zijn. Leidraad hierbij is dat bij 

voortdurende onderlinge ruzies er meestal sprake is van overbevolking. De afgelopen 

jaren is er een verdere domesticatie bij de citroen- en Aymaraparkiet ontstaan. Om  

onduidelijkheid te voorkomen heeft de Catharinaparkieten Studie Groep (CSG) een 

begin gemaakt om deze soorten te beschrijven Tijdens de diverse bijeenkomsten van 

de CSG was er behoefte vanuit de kweker en keurmeester, om duidelijkheid te 

verschaffen, door het opstellen van  een duidelijke richtlijn wat de ideale Citroenparkiet 

en Aymaraparkiet is.   

 

Terug naar index 
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CITROENPARKIET, PSILOPSIAGON A. AURIFRONS.  
  
1:  ALGEMEEN:  
Nederlands:     Citroenparkiet.  
Duits:        Zitronen sittich.  
Engels:      Mountain Parakeet or Golden-Fronted Parrakeet.  
Frans:       Toui à bandeau jaune.  
 
De Citroenparkiet komt voor in centraal en westelijk-centraal Peru. De soort leeft daar 
in de regenwouden en is voor het eerst beschreven door René Primevére Lesoon in 
1830. De Citroenparkiet is van nature een zaad- en vruchteneter. Een mengsel van 
grote  parkietenzaad en eivoer, aangevuld met fruit en groenten volstaat als voeding.  
  
Van de Citroenparkiet bestaan voor zover bekend geen mutaties.  

 
 
 

2: FYSIEKE STANDAARD.  
 
Formaat: Ongeveer 18 cm, gemeten vanaf de kruin tot uiteinde staart. 
 
Model:  
De Citroenparkiet heeft een vrij slank postuur. De staartlengte omvat daarmee bijna de 
helft van de totale lengte van de vogel. Het model mag niet iel overkomen en dient 
aangepast te zijn aan het formaat.  
 
Houding:  
De Citroenparkiet heeft een vrij rustig karakter en kan relatief rustig op stok zitten, onder 
een hoek van plm. 60°. Het doorzakken van de poten is fout. De vleugels dienen strak 
langs het lichaam gedragen te worden en de vleugelpunten moeten sluiten op de stuit.  
 
Conditie:  
Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie.  
 
Poten:  
De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen 
moeten goed om de stok klemmen. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan 2 
naar voren en 2 naar achteren zijn gericht. Aan elke teen bevindt zich een iets natuurlijk 
gekromde nagel.  
 
Snavel:  
De snavel dient op natuurlijke wijze rond gebogen te zijn. De ondersnavel is bijna niet 
te zien en wordt bedekt door de bovensnavel.  
Er zit een wijde, ronde inkeping in de bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen. 
  
Bevedering:  
De bevedering van de citroenparkiet dient compleet te zijn en wordt gaaf en 
aaneengesloten gedragen. Een citroenparkiet met slijtage aan veren of vuile bevedering 
komt niet in aanmerking voor een hoge puntenwaardering. 
 
Ringmaat:  
Zie vogelindex website NBvV 
 

Terug naar index 
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3: KLEURSTANDAARD: CITROENPARKIET, Man en Pop:  
 

Kleurslag: Groen Man: Pop: 

Kleur:      

Kruin:  Lichtgroen.  Groen.  

Onderborst, buik.  Groen, met gele waas.  Groen.  

Flanken en anaalstreek:  Lichtgroen.  Groen, flanken iets gele waas.  

Mantel en vleugeldekveren:  Lichtgroen.  Groen.  

Grote vleugelpennen:  Lichtgroen.  Groen.  

Onderstaartdekveren  Geelgroen.  Geelgroen.  

Staartpennen:  Lichtgroen.  Groen.  

Snavel:  Hoornkleurig.   Hoornkleurig.   

Poten:  Vleeskleurig.  Vleeskleurig.  

Nagels:  Grijs.   Grijs.   

Ogen:  Bruin.  Bruin.  

Tekening:      

Voorhoofd:  Diep geel, tot de scheiding midden op de bovenschedel.  Groen.  

Wangen:  Helder groen.   Groen.  

Kin, voorhals en bovenborst:  Diep geel, het geel loopt uit over de borst richting de buik.  Groen, geel getint.  

Grote vleugelpennen:  Blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  Blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten:  Blauw.  Blauw.  

Stuit- en bovenstaartdekveren:  Lichtgroen  Groen.  

 
Terug naar index 
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4: KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:  
 

Citroenparkiet. Algemeen:  

De Citroenparkiet is hoofdzakelijk een conditievogel, wat inhoudt dat de bevedering in topconditie moet zijn, zoals strak gedragen en onbeschadigd. 
Gelet op het feit dat, we steeds meer Citroenparkieten op de TT’s zien, gaan we ook meer letten op het model, waarbij een vol model met goede 
verhoudingen een pre is.  
 
Kleur:  

De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. Zwarte of bruine vlekjes of streepjes zijn fout. De nagels behoren egaal grijs te zijn. Bonte nagels 
dienen te worden bestraft. Eenkleurige nagels, die iets lichter zijn, kunnen we afdoen met een opmerking dat er gestreefd moet worden naar 
eenkleurige grijze nagels. De poppen laten een iets gele waas zien in de flanken.    
 
Tekening:  

Bij de mannen gaan die vogels voor, welke een zo strak en helder mogelijk geel masker laten zien en een zo egaal mogelijk geel bezit hebben op borst 

en buik.  
 

 
Terug naar index 
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ROBERT’S CITROENPARKIET, PSILOPSIAGON A. 

ROBERTSI  
  
1: ALGEMEEN:  
Nederlands:     Roberts Citroenparkiet  
Duits:        Roberst-Zitronensittich  
Engels:      Robert’s Parakeet  
Frans:      Toui à bandeau jaune robert    
  
 De Roberts Citroenparkiet komt voor in noordelijk- centraal Peru. Leefwijze in de natuur 
en de voeding komt overeen met de citroen parkiet.  
  
Van de Roberts Citroenparkiet bestaan voor zover bekend geen mutaties.   

 
 
 

2: FYSIEKE STANDAARD:  
 
Formaat:  
Ongeveer 18 cm, gemeten vanaf de kruin tot uiteinde staart..  
 
Model:  
De Roberts  Citroenparkiet heeft een vrij slank postuur.  Deze omvat daarmee bijna de 
helft van de totale lengte van de vogel. Ondanks deze staartlengte mag het model niet 
iel overkomen en dient aangepast te zijn aan het formaat.  
 
Houding:  
De  Roberts Citroenparkiet heeft een vrij rustig karakter. De Roberts Citroenparkiet kan 
relatief rustig op stok  zitten, onder een hoek van plm. 60°. Het doorzakken van de poten 
is fout. De vleugels dienen strak langs het lichaam gedragen te worden en de 
vleugelpunten moeten sluiten op de stuit.  
 
Conditie:  
Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie.  
 
Poten:  
De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen 
moeten goed om de stok klemmen. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan 
twee naar voren en twee naar achteren zijn gericht. Aan elke teen bevindt zich een iets 
natuurlijk gekromde nagel.  
 
Snavel:  
De snavel dient op natuurlijke wijze rond gebogen te zijn. De ondersnavel is bijna niet 
te zien en wordt bedekt door de bovensnavel.  
Er zit een wijde, ronde inkeping in de bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen.  
 
 
 
Bevedering:  
De bevedering van de Roberts Citroenparkiet dient compleet te zijn en wordt gaaf en 
aaneengesloten gedragen. Een Roberts Citroenparkiet met slijtage aan veren of vuile 
bevedering komt niet in aanmerking voor een hoge puntenwaardering  
 
Ringmaat:  
Zie vogelindex website NBvV 

Terug naar index 
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3:KLEURSTANDAARD: ROBERTS CITROENPARKIET, Man en Pop:  
 

Kleurslag: Groen Man: Pop: 

Kleur:      

Kruin:  Lichtgroen.  Groen.  

Onderborst, buik:  Groen, met gele waas.  Groen.  

Flanken en anaalstreek:  Lichtgroen.  Groen, flanken met iets gele waas.  

Mantel en vleugeldekveren:  Lichtgroen.  Groen.  

Grote vleugelpennen:  Lichtgroen.  Groen.  

Onderstaartdekveren:  Blauwgrijs.  Blauwgrijs.  

Staartpennen:  Lichtgroen.  Groen.  

Snavel:  Hoornkleurig.   Hoornkleurig.   

Poten:  Vleeskleurig.  Vleeskleurig.  

Nagels:  Grijs.  Grijs.  

Ogen:  Bruin.  Bruin.  

Tekening:      

Voorhoofd:  Diep geel tot de scheiding midden op de bovenschedel.  Groen.  

Wangen:  Helder groen.   Groen.  

Kin, voorhals en bovenborst:  Diep geel. Onder de snavel geel tot het begin van de 

borst. Kort masker.  

Groen, geel getint.  

Grote vleugelpennen:  Blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  Blauwe buitenvlag  en grijszwarte binnenvlag.  

Buitenste vleugeldekveren:  Blauw met een grijze waas.  Blauw met een grijze waas.  

Stuit- en bovenstaartdekveren:  Lichtgroen.  Groen.  

  
Terug naar index 
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4: KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:  
 

Algemeen:  

De Roberts Citroenparkiet is hoofdzakelijk een conditievogel, wat inhoudt dat de bevedering in topconditie moet zijn, zoals strak gedragen en onbeschadigd.  

Het verschil tussen de nominaat citroenparkiet  en de Roberts Citroenparkiet  is minimaal. Bij de Roberts Citroenparkiet man is het geel beperkt tot de duimveertjes het masker en 

heeft geen geel op de buik. Ook laten de Roberts Citroenparkiet een kleiner geel masker zien t.o.v. de nominaat Citroenparkiet  man. Poppen zijn helemaal groen, met minimaal iets 

geel rond de snavel..  

 

Kleur:  

De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. Zwarte of bruine vlekjes of streepjes zijn fout. De nagels behoren egaal grijs te zijn. Bonte nagels dienen te worden bestraft. 

Eènkleurige nagels, die iets lichter zijn, kunnen we afdoen met een opmerking dat er gestreefd moet worden naar èènkleurige grijze nagels.  

 

Tekening:  

Bij de mannen gaan die vogels voor, welke een zo strak en helder mogelijk geel masker laten zien.   
 

  
 Terug naar index 

 

‘ 
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MARGARITA  CITROENPARKIET, PSILOPSIAGON A. MARGARITAE  
  

1: ALGEMEEN:  
 
Nederlands:   Margarita Citroenparkiet.  
Duits:      Margarit-Sittich.  
Engels:    Margarit’s Parakeet.  
Frans:     La peruche margarita.      
  
De Margarita Citroenparkiet komt voor van zuidelijk Peru tot westelijk Bolivia, noordelijk 
Chili en noordwestelijk Argentinië. Leefwijze in de natuur en de voeding komen overeen 
met de Citroen parkiet.  
Van de Margarita Citroenparkiet bestaan voor zover bekend geen mutaties.  

2: FYSIEKE STANDAARD: 
 
Formaat:  
Ongeveer 20 cm, gemeten vanaf de kruin tot uiteinde staart. 
  
Model:  
De Margarita Citroenparkiet heeft een vrij slank postuur. Deze omvat daarmee bijna de 
helft van de totale lengte van de vogel. Ondanks deze staartlengte mag het model niet 
iel overkomen en dient aangepast te zijn aan het formaat.  
 
Houding:  
De Margarita Citroenparkiet heeft een vrij rustig karakter en kan  relatief rustig op stok 
zitten, onder een hoek van plm. 60° met het horizontaal. Hij moet hoog op de poten 
staan, het doorzakken van de poten is fout. De vleugels dienen strak langs het lichaam 
gedragen te worden en de vleugelpunten moeten sluiten op de stuit.  
 
Conditie:  
Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie.  
 
Poten:  
De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen 
moeten goed om de stok klemmen. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan 2 
naar voren en 2 naar achteren zijn gericht. Aan elke teen bevindt zich een iets natuurlijk 
gekromde nagel.  
 
Snavel:  
De snavel dient op natuurlijke wijze rond gebogen te zijn. De ondersnavel is bijna niet 
te zien en wordt bedekt door de bovensnavel.  
Er zit een wijde, ronde inkeping in de bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen.  
 
Bevedering:  
De bevedering van de Margarita Citroenparkiet dient compleet te zijn en wordt gaaf en 
aaneengesloten gedragen. Een Margarita Citroenparkiet met slijtage aan veren of vuile 
bevedering komt niet in aanmerking voor een hoge puntenwaardering  
 
Ringmaat:  
Zie vogelindex website NBvV 
 
 

 Terug naar index 
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3: KLEURSTANDAARD MARGARITA CITROENPARKIET, Man en Pop:  
  

Kleurslag: Groen Man: Pop: 

Kleur:      

Kruin:  Lichtgroen.  Groen.  

Onderborst, buik.  Groen, geel bewaasd.  Groen.  

Flanken en anaalstreek:  Groen.  Groen 

Mantel en vleugeldekveren:  Groen.  Donkergroen.  

Grote vleugelpennen:  Groen.  Donkergroen.  

Onderstaartdekveren:  Blauwgrijs.  Blauwgrijs.  

Staartpennen:  Lichtgroen.  Groen.  

Snavel:  Hoornkleurig.   

  

Bovensnavel grijs, met een lichte onderzijde.  

Poten:  Donkervleeskleurig.  Donkervleeskleurig.  

Nagels:  Grijs.   Grijs.   

Ogen:  Bruin.  Bruin.  

Tekening:      

Voorhoofd:  Groen.  Groen.  

Wang:  Mat groen.  Mat groen.  

Kin, voorhals, bovenborst:  Groen.  Groen.  

Grote vleugelpennen:  Blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  Blauwe buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten:  Blauw.  Blauw.  

Stuit en bovenstaartdekveren:  Lichtgroen.  Groen.  

  

 
Terug naar index 
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4: KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:  
 

Algemeen:  

De Margarita Citroenparkiet is hoofdzakelijk een conditievogel, wat inhoudt dat de bevedering in topconditie moet zijn, zoals strak gedragen en onbeschadigd.  

Aangezien we steeds minder Margarita Citroenparkieten op de TT’s zien is het goed deze vogels soepeler te beoordelen en er melding van te maken bij de aan de TC Tropen en 

Parkieten.  

 

Kleur:  

De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. Zwarte of bruine vlekjes of streepjes zijn fout. De nagels behoren egaal gri js te zijn. Bonte nagels dienen te worden bestraft. 

Eènkleurige nagels, die iets lichter zijn, kunnen we afdoen met een opmerking dat er gestreefd moet worden naar èènkleurige grijze nagels.  

De poppen laten een iets blauwe waas zien in de flanken. 

 

Tekening:   

De grote vleugelpennen hebben een grijszwarte binnenvlag.  
 

  
Terug naar index 
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ROODSNAVEL CITROENPARKIET, PSILOPSIAGON A. 

RUBRIROSTRIS.  
  
1:ALGEMEEN:  
 

Nederlands:   Roodsnavel Citroenparkiet.  
Duits:     Rotschnabelsittich.  
Engels:   Red-billed Parakeet.  
Frans:     La peruche à bec rouge.       

De Roodsnavel Citroen parkiet komt voor van noordwestelijk Argentinië tot centraal 

Chili. Leefwijze in de natuur en de voeding komt overeen met de Citroen parkiet.  

Van de Roodsnavel Citroenparkiet bestaan voor zover bekend geen mutaties.  

 
 
 

2: FYSIEKE STANDAARD  
 
Formaat:  
Ongeveer 20 cm, gemeten vanaf de kruin tot uiteinde staart.  
 
Model:  
De Roodsnavel Citroenparkiet heeft een vrij slank postuur. Deze omvat daarmee bijna 
de helft van de totale lengte van de vogel. Ondanks deze staartlengte mag het model 
niet iel overkomen en dient aangepast te zijn aan het formaat.  
 
Houding:  
De Roodsnavel Citroenparkiet heeft een vrij rustig karakter. De Roodsnavel 
Citroenparkiet kan relatief rustig op stok zitten, onder een hoek van plm. 60°. Het 
doorzakken van de poten is fout. De vleugels dienen strak langs het lichaam gedragen 
te worden en de vleugelpunten moeten sluiten op de stuit.  
 
Conditie:  
Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie.  
 
Poten:  
De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen 
moeten goed om de stok klemmen. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan 
twee naar voren en twee naar achteren zijn gericht. Aan elke teen bevindt zich een iets 
natuurlijk gekromde nagel.  
 
Snavel:  
De snavel dient op natuurlijke wijze rond gebogen te zijn. De ondersnavel is bijna niet 
te zien en wordt bedekt door de bovensnavel.  
Er zit een wijde, ronde inkeping in de bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen.  
 
Bevedering:  
De bevedering van de roodsnavel citroenparkiet dient compleet te zijn en wordt gaaf en 
aaneengesloten gedragen. Een roodsnavel citroenparkiet met slijtage aan veren of vuile 
bevedering komt niet in aanmerking voor een hoge puntenwaardering  
 
Ringmaat:  
Zie vogelindex website NBvV

 
Terug naar index 
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3:KLEURSTANDAARD: ROODSNAVEL CITROENPARKIET, Man en Pop:  
 

Kleurslag: groen Man: Pop: 

Kleur:      

Kruin:  Lichtgroen.  Groen.  

Onderborst, buik:  Groen, blauw/grijs bewaasd.  Groen, blauw/grijs bewaasd.  

Flanken en anaalstreek:  Lichtgroen.  Groen, flanken iets geel bewaasd.  

Mantel en vleugeldekveren:  Donkergroen.  Donkergroen.  

Grote vleugelpennen:  Donkergroen.  Donkergroen.  

Onderstaartdekveren:  Blauwgrijs.  Blauwgrijs.  

Staartpennen:  Lichtgroen.  Groen.  

Snavel:  Hoornkleurig, naar de punt zwartgrijs toelopend.   

  

Hoornkleurig, naar de punt zwartgrijs toelopend.   

  

Poten:  Vleeskleurig.  Vleeskleurig.  

Nagels:  Grijs.  Grijs 

Ogen:  Bruin.  Bruin.  

Tekening:      

Voorhoofd:  Groen/geel.  Groen, met blauwgrijze waas.  

Wangen:  Helder groen.   Groen.  

Kin, voorhals en bovenborst:  Groen.  Groen, met blauwgrijze waas.  

Grote vleugelpennen:  Blauwe buitenvlag  en grijszwarte binnenvlag.  Blauwe buitenvlag  en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten:  Groen met blauwe waas.  Groen.  

Stuit en bovenstaartdekveren:  Lichtgroen.  Groen.  

  
Terug naar index 
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4:KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:  
 

Algemeen:  
De Roodsnavel Citroenparkiet is hoofdzakelijk een conditievogel, wat inhoudt dat de bevedering in topconditie moet zijn, zoals strak gedragen en onbeschadigd.  

Er worden bijna geen Roodsnavel Citroenparkieten op de TT’s ingezonden. Als de vogels ingestuurd worden, wordt het op prijs gesteld als dit gemeld wordt aan de TC Tropen en 

Parkieten.   

 

Kleur:  

De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. Zwarte of bruine vlekjes of streepjes zijn fout. Bonte nagels dienen te worden bestraft. Eènkleurige nagels, die iets lichter zijn, 

kunnen we afdoen met een opmerking dat er gestreefd moet worden naar èènkleurige grijze nagels. 

De poppen laten een iets gele waas zien in de flanken.  

 

Tekening:   

De grote vleugelpennen hebben een grijszwarte binnenvlag.  

 

  
Terug naar index 
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AYMARA PARKIET, PSILOPSIAGON AYMARA.  
  
1:ALGEMEEN:  
 
Nederlands:      Aymaraparkiet.  
Duits:         Aymarasittich.  
Engels:      Aymaraparrakeet  or Sierra Parrakeet.  
Frans:        Perruche d'Aymara.  
  
De Aymaraparkiet heeft zijn verspreidingsgebied aan de oostelijke kant van het 
Andesgebergte, vanaf Centraal Bolivia tot Noordwest-Argentinië. Aymaraparkieten zijn 
bergbewoners. Ze worden het meest waargenomen tussen 1.800 m en 3.000 meter 
boven de zeespiegel. Hun leefgebied bestaat uit droge, met struiken begroeide hellingen 
en karig begroeide valleien. Ze komen vrij algemeen voor in landbouwgebieden en in 
en rond dorpen. De Aymaraparkiet is van nature een zaad- en vruchteneter.  Een 
mengsel van grote  parkietenzaad en eivoer, aangevuld met fruit en groenten volstaat 
als voeding.   
Van de Aymaraparkiet bestaan, voor zover bekend, geen mutaties. Wel is er een 
kweekselectie bekend, waarbij het geel in de flanken meer prominent aanwezig is. 

 
 
   

2:FYSIEKE STANDAARD:  
 
Formaat:  
Ongeveer 20 cm, gemeten vanaf de kruin tot uiteinde staart. 
  
Model:  
De Aymaraparkiet heeft een vrij slank postuur. De staartlengte omvat bijna de helft van 
de totale lengte van de vogel. Ondanks deze staartlengte mag het model niet iel 
overkomen en dient aangepast te zijn aan het formaat.  
 
Houding:  
De Aymaraparkiet heeft een vrij rustig karakter. De Aymaraparkiet kan relatief rustig op 
stok  zitten, onder een hoek van plm. 60°. Het doorzakken van de poten is fout. De 
vleugels dienen strak langs het lichaam gedragen te worden en de vleugelpunten 
moeten sluiten op de stuit.  
 
Conditie:  
Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie.  
 
Poten:  
De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen 
moeten goed om de stok klemmen. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan 2 
naar voren en 2 naar achteren zijn gericht. Aan elke teen bevindt zich een iets natuurlijk 
gekromde nagel.  
 
Snavel:  
De snavel dient op natuurlijke wijze rond gebogen te zijn. De ondersnavel is bijna niet 
te zien en wordt bedekt door de bovensnavel. Er zit een wijde, ronde inkeping in de 
bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen. 
  
Bevedering:  
De bevedering van de Aymaraparkiet dient compleet te zijn en wordt gaaf en 
aaneengesloten gedragen. Een Aymaraparkiet met slijtage aan veren of vuile 
bevedering komt niet in aanmerking voor een hoge puntenwaardering  
 
Ringmaat: 
Zie vogelindex website NBvV 

Terug naar index 
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3:KLEURSTANDAARD AYMARA PARKIET, Man en Pop:  
 

Kleurslag: Groen Man: Pop: 

Kleur:      

Kruin:  Matgrijs.  Matgrijs.  

Onderborst en buik.  Donkergrijs, naar onder matgroen overlopend.  Donkergrijs, naar onder matgroen overlopend.  

Flanken en anaalstreek:  Groen iets blauwgrijs bewaasd. Groen iets blauwgrijs bewaasd.  

Mantel en vleugeldekveren:  Donkergroen.  Donkergroen.  

Grote vleugelpennen:  Donkergroen.  Donkergroen.  

Vleugelbochten  Donkergroen.  Donkergroen.  

Onderstaartdekveren  Matgrijs.  Matgrijs.  

Staartpennen:   Donkergroen.   Donkergroen.  

Stuit- en bovenstaartdekveren:  Lichtgroen.  Lichtgroen.  

Snavel:  Blank,  hoornkleurig.  Blank, hoornkleurig.  

Poten:  Blank,  hoornkleurig.  Blank, hoornkleurig.  

Nagels:  Grijs  Grijs  

Ogen:  Zwart.  Zwart.  

Tekening:      

Voorhoofd:  Donkergrijs.  Donkergrijs.  

Wangen:  Grijswit, blauw bewaasd.  Grijswit.  

Kin, voorhals en bovenborst:  Bleekgrijs, overlopend naar donkergrijs.  Bleekgrijs, overlopend naar donkergrijs. 

Grote vleugelpennen:  Groene buitenvlag  en grijszwarte binnenvlag.  Groene buitenvlag  en grijszwarte binnenvlag.  

  
Terug naar index 
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4:KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:  
 

Algemeen:  

De Aymaraparkiet is hoofdzakelijk een conditievogel, wat inhoudt dat de bevedering in topconditie moet zijn, zoals strak gedragen en onbeschadigd.  

Aangezien we steeds meer Aymaraparkieten op de TT’s zien, gaan we ook meer letten op het model, waarbij een vol model met goede verhoudingen een pre is.  

 

Kleur:  

De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. Zwarte of bruine vlekjes of streepjes zijn fout. Bonte nagels dienen te worden bestraft. Eènkleurige nagels, die iets lichter zijn, 

kunnen we afdoen met een opmerking dat er gestreefd moet worden naar èènkleurige grijze nagels.  

De diepst gekleurde vogel krijgt de voorkeur, dit zijn meestal de mannen.  

 

Tekening:  

De koptekening moet sprekend en zo strak mogelijk zijn.  
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ANDESPARKIET, BOLBORHYNCHUS ORBYGNESIUS.  
  
1:ALGEMEEN:  
 
Nederlands:   Andesparkiet .   
Duits:      Andeansittich.  
Engels:    Andean Parakeet.  

Frans:     Toui de d'Orbigny, Toui d'Orbigny.   
  
De Andesparkiet, komt voor in de hooggelegen valleien van het centraal-oostelijke 
Andes-gebied in Bolivia en Peru. Ze komen voor op een hoogte van 1.500 m tot 5.000 
meter in beboste gebieden. De Andesparkiet verblijft meestal in kleinere groepen, maar 
er zijn groepen gezien van soms ook meer dan 300 vogels. De Andesparkiet eet zaden, 
knoppen en bessen, en broedt in holen in steile oevers.  
  
Van de Andesparkiet bestaan voor zover bekend geen mutaties.  

 

 
 

2:FYSIEKE STANDAARD:  
 
Formaat:  
Ongeveer 18 cm, gemeten vanaf de kruin tot uiteinde staart.  
 
Model:  
De Andesparkiet heeft een wat plomp postuur met een korte staart. 
  
Houding:  
De Andesparkiet heeft een vrij rustig karakter. De Andesparkiet kan relatief rustig op 
stok zitten. Hij heeft meer de houding van een Catharinaparkiet. De vleugels dienen 
strak langs het lichaam gedragen te worden en de vleugelpunten moeten sluiten op de 
stuit.  
 
Conditie:  
Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie.  
 
Poten:  
De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen 
moeten goed om de stok klemmen. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan 
twee naar voren en twee naar achteren zijn gericht. Aan elke teen bevindt zich een iets 
natuurlijk gekromde nagel.  
 
Snavel:  
De snavel dient op natuurlijke wijze rond gebogen te zijn. De ondersnavel is bijna niet 
te zien en wordt bedekt door de bovensnavel.  
Er zit een wijde, ronde inkeping in de bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen.  
 
Bevedering:  
De bevedering van de Andesparkiet dient compleet te zijn en wordt gaaf en 
aaneengesloten gedragen.   
 
Ringmaat:  
Zie vogelindex website NBvV

  
Terug naar index 
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3:KLEURSTANDAARD: ANDESPARKIET, man en pop:  
 

Kleurslag: Groen Man: Pop: 

Kleur:      

Kruin:  Roodbruin.  Roodbruin.  

Kin, wangen, voorhals, onderborst, bovenborst en buik:  Lichtgroen.  Lichtgroen.  

Flanken en anaalstreek:  Lichtgroen.  Lichtgroen.  

Mantel en vleugeldekveren:  Lichtgroen.  Lichtgroen.  

Grote vleugelpennen:  Lichtgroen.  Lichtgroen.  

Vleugelbochten:  Donkergroen.  Donkergroen.  

Onderstaartdekveren:  Lichtgroen.  Lichtgroen.  

Stuit en bovenstaartdekveren:  Lichtgroen.  Lichtgroen.  

Staartpennen:  Groen.  Groen.  

Snavel:  Donkergrijs.  Donkergrijs.  

Poten:  Blank.   Blank.   

Nagels:  Grijs  Grijs  

Ogen:  Zwart.  Zwart.  

Tekening:      

Voorhoofd:  Smal bruinrood bandje, overlopend in een groene 

kopkleur.  

Smal bruinrood bandje, overlopend in een groene 

kopkleur.  

  
Terug naar index 

 

 



 

Pagina 21 van 24 
 

4:Keurtechnische aanwijzingen:  
 

Algemeen:  

De Andesparkiet is hoofdzakelijk een conditievogel, wat inhoudt dat de deze over de gehele groene vogel vanaf de keel naar de buik een lichtgelig schijnend pluimage vertoont. Hij heeft  
een korte afgeronde staart en een brede, eerder botte snavel. De groene wangpluimjes zijn goed ontwikkeld en bedekken grotendeels de onderkant van de snavel. De snavel is 
vaalgroen, dat aan de randen in de vorm van een biesje naar hoornkleurig verandert. De neusdoppen zijn vleeskleurig met een groenige schijn. De poten zijn stevig gebouwd en zijn 
vleeskleurig bij volwassen vogels. De bevedering moet in topconditie zijn, zoals strak gedragen en onbeschadigd.  
Deze vogel wordt niet of nauwelijks ingestuurd op de tentoonstelling en als we deze keuren dient dit ook gemeld te worden als aandachtspunt aan de TC Tropen en Parkieten.  
 Als de vogel ter keuring wordt aangeboden dient men deze positief benaderen.  
 
Kleur:  

De kleuregaliteit moet streng beoordeeld worden. Zwarte of bruine vlekjes of streepjes zijn fout. Bonte nagels dienen te worden bestraft. Eènkleurige nagels, die iets lichter zijn, kunnen 
we afdoen met een opmerking dat er gestreefd moet worden naar èènkleurige grijze nagels.   
 
Tekening:  

Het groen schakeert een beetje, maar van een tekening is nauwelijks sprake. Wel bestaat het vermoeden dat de tekening bij de mannen zich wat feller manifesteert dan bij de poppen. 

De oogring is zichtbaar in een lichte blauwgrijze tint. De buitenste vleugelpennen zijn omzoomd met een zachte blauwgroene schijn.  De andere pennen zijn groen.  
 

 
 

Terug naar index 

 
 



 

Pagina 22 van 24 
 

ROODVOORHOOFDPARKIET,  BOLBORHYNCHUS 

FERRUGINEIFRONS.  

  
1: ALGEMEEN:  
 

Nederlands:   Roodvoorhoofdparkiet.  
Duits:      Rotstirnsittich.  
Engels:    Rufous-Fronted Parakeet.  
Frans:     Toui à front roux.     
          
  
De Roodvoorhoofdparkiet wordt ook wel eens Tolima parkiet genoemd. Het 
verspreidingsgebied is gelegen in centraal Colombia. De Roodvoorhoofdparkiet, komt 
waarschijnlijk niet voor in gevangenschap, de vogel leeft in een populatie van 1000 tot 
2000 exemplaren en zij wonen hoog in de bergen in hun thuisland.  
  
Van de Roodvoorhoofdparkiet bestaan, voor zover bekend, geen mutaties.  
  
 

 

 

2: FYSIEKE STANDAARD.  
 
Formaat:  
Ongeveer 18 cm, gemeten vanaf de kruin tot uiteinde staart.  
 
Houding:  
Hierover is niets bekend in gevangenschap. 
  
Conditie:  
Een eerste vereiste is een goede lichamelijke conditie.  
 
Poten:  
De poten moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen of vergroeiingen. De tenen 
moeten goed om de stok klemmen. Aan elke poot bevinden zich vier tenen, waarvan 
twee naar voren en twee naar achteren zijn gericht. Aan elke teen bevindt zich een iets 
natuurlijk gekromde nagel.  
 
Snavel:  
De snavel dient op natuurlijke wijze rond gebogen te zijn. De ondersnavel is bijna niet 
te zien en wordt bedekt door de bovensnavel. Er zit een wijde, ronde inkeping in de 
bovensnavel en de ondersnavel is sterk gebogen.  
 
Bevedering:  
De bevedering van de Roodvoorhoofdparkiet dient compleet te zijn en wordt gaaf en 
aaneengesloten gedragen.  
 
 Ringmaat: Zie vogelindex website NBvV 

 

Terug naar index 
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3:KLEURSTANDAARD  Roodvoorhoofdparkiet, Man en Pop:  
 

Kleurslag: Groen Man: Pop: 

Kleur:      

Voorhoofdband:  

  

Roestbruin, overgaand naar donker rood.   Roestbruin, overgaand naar donker rood.   

Kruin:   Dof lichtgroen.  Dof lichtgroen.  

Onderborst en buik.  Zacht groen en naar de onderzijde een olijf gele waas.  Zacht groen en naar de onderzijde een olijf gele waas.  

Flanken en anaalstreek:  Dof lichtgroen.  Dof lichtgroen.  

Mantel en vleugeldekveren:  Donkergroen.  Donkergroen.  

Grote vleugelpennen:  Lichtgroen.  Lichtgroen.  

Onderstaartdekveren:  Mat donkergroen.  Mat donkergroen.  

Stuit- en bovenstaartdekveren:  Lichtgroen.  Lichtgroen.  

Staartpennen:  Donkergroen.  Donkergroen.  

Snavel:  Hoornkleurig, met een gele zweem.   Hoornkleurig, met een gele zweem.  

Poten:  Vleeskleurig.  Vleeskleurig.  

Nagels:  Grijs   Grijs   

Ogen:  Donker bruin.  Donker bruin.  

Tekening:      

Voorhoofd:  Roestbruin, overgaand naar donkerrood.   Roestbruin, overgaand naar donkerrood.   

Wangen:  Okergeel.  Okergeel.  

Kin, voorhals en bovenborst:  Diep geel.  Diep geel.  

Grote vleugelpennen:  Lichtgroene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  Lichtgroene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten:  Blauw.  Blauw.  

  
Terug naar index 
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4: KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN:  
 

Algemeen:  

Zover bekend komt de Roodvoorhoofdparkiet niet in de avicultuur van Europa voor. Wanneer de Roodvoorhoofdparkiet  voor een keuring wordt aangeboden betreft het 
een volledige conditie keuring. Het is wenselijk dat de Technische Commissie tropische vogels en parkieten van de NBvV wordt geïnformeerd.   
 

  
 

Terug naar index 

 

 


