TECHNISCHE COMMISSIE TROPISCHE VOGELS EN PARKIETEN,

Versie, d.d. Augustus 2022

TECHNISCH BULLETIN 2022.
Het Technisch Bulletin 2022 vervangt de uitgave van 2021 en vormt daarmee het nieuwe brondocument voor 2022 en de daarop volgende jaren.
Een aantal onderwerpen in het Technisch Bulletin 2022 is aangedragen door de speciaalclubs en werkgroepen tot ontwikkeling van standaardeisen.
Het is tevens geschikt gemaakt om op de tablets te kunnen lezen en men snel naar het betreffende onderwerk kan navigeren middels de aangebrachte hyperlinks in de inhoudsopgave.

NOOT:

De in dit bulletin opgenomen foto’s zijn ter illustratie van de soort cq kleurslag , er kunnen geen rechten qua kleur en/of tekening
aan worden ontleend. Hiervoor dient men de standaarden te raadplegen.
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INHOUD:
Ook in dit Technisch Bulletin 2022 wordt een overzicht van de nu geldende Technische
Bulletins items en hun brondocument weergegeven.
Alle verwijderde onderwerpen van voorgaande bulletins zijn in de standaarden als update
opgenomen.

ONDERWERPEN IN DIT TB 2022 OPGENOMEN

JAPANSE MEEUWEN
Mokkabruine Japanse meeuw
Mokkagrijze Japanse meeuw

NIEUWE EN NOG GELDENDE ONDERWERPEN
Op de keurmeesterwebsite van de NBvV staan de QRC files.
Mocht men hier fouten in ontdekken meld dit dan bij de TC Tropen en Parkieten .
STANDAARDEISEN:
Er wordt momenteel gewerkt aan de standaarden die in 2023 zullen worden
uitgebracht:

➢
➢

Forpus dwergpapegaaien
Muisparkieten

E.a. zal via een nieuwsbrief, Onze Vogels of bijtijds worden aangekondigd.

ZEBRAVINKEN

In standaard matrix SL ino serie opgenomen
Herkenning omschrijving Oranjerug serie
Herkenning omschrijving Charkoal serie
PAPEGAAIAMADINEN

Forbes papegaaiamadine aanvulling matrix poppen

GEWIJZIGDE STANDAARDEN OP DE WEBSITE NBVV

PARKIETEN

Algemeen:
Op de keurmeestersite zijn de standaarden als ZIP file te downloaden.

Herkenning omschrijving forpus dwergpapegaai marbled

Dit betreft drie bestanden :

VRAAGPROGRAMMA 2020-2024

Europese cultuur
Parkieten
Tropen

PARKIETEN:
Kleurgrasparkiet 2017-2022
Standaardgrasparkiet 2006-2022
Splendidparkiet 2015-2022
Psephotus Psephotellus Northiella 2014-2022
Zebravinken 2014-2022
Deze zijn te downloaden op de NBvV website bij standaarden.

Fouten uit vraagprogramma gehaald.
Vogelindex is aangepast versie 19 oktober 2021
Vraagprogramma tabblad versie 19 oktober 2021 is te downloaden op de NbVV
website.
OPGENOMEN IN DE INDEX.

Naamgeving mutanten.
Richtlijnen keuren DTT.
Richtlijnen keuren NK.
Keuren met een tablet.
Niet gevraagd.
Niet gevraagde vogels zijn.
Niet beoordeeld.
Onregelmatigheden.
Niet gevraagde hybriden combinaties.
Keuroverzicht keurbriefjes en punten.
Terug naar index
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JAPANSE MEEUW
Naar aanleiding van de technische dag van de JMC en overige Lonchuras is de kleur
omschrijving van de mokkabruine en de mokkagrijze kleurslag iets aangepast naar de
ontwikkeling van de laatste jaren. De bedoeling is om dit binnen een tijdspad van ca drie
jaar te kunnen realiseren. (Zie ook het onderdeel algemeen van de KTA.)
Zie de aangepaste matrixen van beide kleurslagen.

Moet egaler en donkerder van kleur.

Alle vleugelpennen dienen
egaal donker koudbruin van
kleur te zijn.

In de standaard van 1974 wordt de kleur leverkleurig genoemd, maar in de
standaard van 1984 koffiebruin met grijze waas.
Conclusie: de mokkakleurslag is alleen selectief te verbeteren.
De egaalheid van kleur kan men verbeteren.
Maar …………….. door het inbrengen van roodbruin ontstaat de warme
phaeomelanine waas in de mokkabruine Japanse meeuw en gaat de V-vormige
buiktekening achteruit.
Opmerking:

Meer roodbruin phaeomelanine veroorzaakt een warme waas.
Minder roodbruin phaeomelanine veroorzaakt een koude waas.
Meer selecteren op bruin eumelanine verbeterd de buiktekening.

Terug naar index
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Mokkabruin van oud naar nieuw

Terug naar index
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GEWIJZIGDE MATRIXEN MOKKABRUIN EN MOKKA GRIJS
Kleurslag
Kleur:
Kop en masker

Mokkabruin

Mokka grijs

Voorhoofd, schedel, achterschedel, bef en
bovenborst tot aan de kleurscheiding met de mantel
Wangen

Zo donker mogelijk egaal koudbruin.

Egaal donkergrijs

De kleur loopt zo egaal mogelijk over van het zo
donker mogelijk koudbruin op de kop tot het
koudbruin in de nek en mantel.

De kleur loopt zo egaal mogelijk over van het zo
donkergrijs op de kop tot het egaal grijs in de nek en
mantel

Grote vleugeldekveren en slagpennen

Egaal koudbruin

Egaal grijs

Egaal koudbruin

Egaal grijs

Staart

Nek, bovenrug, kleine en middelste vleugeldekveren
(de mantel)
Boven- en onderstaartdekveren en de slagpennen

Donker egaal koudbruin

Egaal donkergrijs

Onderlijf

Ondergrondkleur

Zeer lichtcrème.

Nagenoeg wit.

Snavel

Bovensnavel

Donkerbruin

Donkergrijs.

Ondersnavel

Licht blauwgrijs

Licht blauwgrijs.

Poten

Zo diep mogelijk donkergrijs.

Donkergrijs.

Nagels

Donkergrijs

Donkergrijs.

Donkerbruin

Donkerbruin.

Egaal koudbruin

Egaal donkergrijs

Rug en
vleugeldek

Poten en nagels

Ogen
Tekening:
Broek

De broektekening is sikkelvormig en loopt vanaf de
stuit tot aan de hak en sluit aan op de
onderstaartdekveren.

Borst

Op de borst loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht
een scherpe kleurafscheiding.

Onderlijf

Op de ondergrondkleur is een V-vormige tekening
aanwezig welke scherp, fijn en regelmatig is.

Tekening koudbruin

Tekening grijs

Mantel

Op de mantel bevinden zich evenwijdig aan de
lengteas van het lichaam fijne scherpe streepjes.

Tekening zeer licht crème

Tekening wit.

Terug naar index
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GEWIJZIGDE KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN
Algemeen:

Mokkabruin

Om kwekers enigszins de tijd te geven om tot de kleuruiting te komen zoals in de bovenstaande matrixen omschreven is besloten om daar een tijdspad van
ca 3 jaar voor uit te trekken zodat de kwekers daar op in kunnen spelen. Indien er donkere koudbruine vogels aanwezig zijn zoals in de matrixen omschreven gaan
deze voor op de vogels die nog enig phaeomelanine laten zien. Het is dus voor de komende drie jaar een sturing middels opmerkingen op de keurbrief om tot dat
resultaat te komen.
De mokkafactor veroorzaakt een wijziging in de structuur van het eumelanine, waardoor de kleur wat wordt gereduceerd.
Het gewijzigde eumelanine geeft in combinatie met een relatief klein phaeomelanine bezit de gewenste kleur, die als koudbruin wordt omschreven.
Vaak zien we dat de kleur te veel naar roodbruin neigt door een te grote concentratie phaeomelanine.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE KLEUR:

De mokkabruine Japanse meeuw dient behoudens de mantel zo donker en egaal mogelijk koudbruin van kleur.
De mantel dient egaal koudbruin te zijn.
Als ideaal wordt gezien dat de bovensnavel dezelfde kleurdiepte heeft als de kopbevedering.
Een zwarte bovensnavel werkt derhalve storend op de kleuregaliteit.
Ernstige kleurfouten zijn verder o.a. een tweekleurige en/of blauwgrijze bovensnavel, een donker afstekend masker en/of te lichte wangen en een geloverde borst.
Een warm bruine kleur in de vleugelpennen werkt eveneens storend op de kleuregaliteit.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE TEKENING:

Een duidelijk buiktekening is vereist. Ideaal is een buiktekening die dezelfde kleurdiepte heeft als het rugdek.
De buiktekening moet ook tussen de poten in de gevraagde V-vorm aanwezig zijn.
Vaak wordt gezien dat het masker en de staart te donker zijn en de vleugelpennen lichter zijn, waardoor een niet egale kleur ontstaat, dit is niet wenselijk
.

Mokka grijs

De kleurslag mokkagrijs ontstaat door de inwerking van twee factoren, namelijk de grijsfactor en de mokkafactor.
Bij een Mokkabruine zijn zwart eumelanine, bruin eumelanine en pheaomelanine in een bepaalde hoeveelheid aanwezig.
De grijsfactor is een phaeomelanine belettende factor.
In de bevedering van de mokkagrijze Japanse meeuw ontbreekt het roodbruine pigment door selectie dan ook vrijwel volledig.
De mokkafactor veroorzaakt een wijziging in de structuur van het eumelanine, waardoor de kleur wat wordt gereduceerd.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE KLEUR:
De mokkagrijze Japanse meeuw dient zo egaal mogelijk grijs van kleur te zijn.
Gestreefd dient te worden naar een zo helder mogelijk grijs uiterlijk met zo weinig mogelijk bruine waas.
De meest heldere gaat voor op een vogel met iets aanwezige bruine waas , dit voor alsnog soepel beoordelen. (Zie ook Algemeen)
De werking van de grijsmutatie is er oorzaak van dat niet al het eumelanine wordt gereduceerd.
Het gevolg daarvan is een licht koud bruine waas.
Deze vaak wat te donkere bruine waas manifesteert zich het nadrukkelijkst in de pennen.
Dit dient aangemerkt als een kleurfout en al naar gelang de ernst van de fout bestraft te worden
Als ideaal wordt gezien dat de bovensnavel dezelfde kleurdiepte heeft als de kopbevedering.
Een te donkere bovensnavel werkt derhalve storend op de kleuregaliteit.
Ernstige kleurfouten zijn verder o.a. een tweekleurige en/of blauwgrijze bovensnavel, een donker afstekend masker en/of te lichte wangen en een geloverde borst.
KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN T.A.V. DE TEKENING:
Een duidelijk buiktekening is vereist.
Ideaal is een buiktekening die dezelfde kleurdiepte heeft als het rugdek.
De buiktekening moet ook tussen de poten in de gevraagde V-vorm aanwezig zijn.
Terug naar index
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MANNEN: HERKENNING OMSCHRIJVING CHARCOAL SERIE:

Kleurslag:
Veerveld:
Tekening:
Oogstreep:
Snavelstreep:

Bovenstaartdekveren:
Wangvlek:
Flank:
Flank ter hoogte
stuit:
Zebratekening:
Borststreep:
Kleur:
Kop en nek:
Rug- /
vleugeldek:

Stuit:
Onderlijf:

Staartpennen:

Charcoal grijs

Charcoal bruin

Charcoal bleekrug grijs

Zwart.
Zwart, overlopend in het
zwarte veerveld tussen
oog- en snavelstreep.

Zwart.
Zwart, overlopend in het
zwarte veerveld tussen
oog- en snavelstreep.

Zwart.

Zwartbruin.
Zwartbruin, overlopend in
het zwartbruine veerveld
tussen oog- en
snavelstreep.
Zwartbruin.

Ontbreekt.
Kastanjebruin
Zwart.

Charcoal bleekrug
bruin

Charcoal masker grijs

Charcoal masker bruin

Zwart.
Zwart, overlopend in het
zwarte veerveld tussen
oog- en snavelstreep.

Zwart.

Zwartbruin.
Zwartbruin, overlopend in
het licht zwartbruine
veerveld tussen oog- en
snavelstreep.
Zwartbruin.

Zwart.

Donkerbruin.
Donkerbruin, overlopend
in het licht donkerbruine
veerveld tussen oog- en
snavelstreep.
Donkerbruin.

Ontbreekt.
Kastanjebruin
Zwartbruin.

Ontbreekt.
Diep oranje-bruin
Zwart.

Ontbreekt.
Diep oranje-bruin
Zwartbruin.

Ontbreekt
Kastanjebruin
Zwart.

Ontbreekt.
Diep oranje-bruin
Donkerbruin.

Zwart, op zwartgrijze
ondergrond.
Zwart.

Zwartbruin, op een diep
bruine ondergrond.
Zwartbruin.

Zwart, op donkergrijze
ondergrond.
Zwart.

Zwartbruin, op
beigebruine ondergrond.
Zwartbruin.

Zwart, op grijze
ondergrond.
Zwart.

Donkerbruin, op beige
ondergrond.
Donkerbruin.

Leigrijs, op de kop
gehamerd.
Leigrijs, iets donkerder
dan de kop.
Het rug-/ vleugeldek
moet egaal zijn.
Zwart
Zwart, vanaf de
borststreep tot en met de
onderstaartdekveren.
Zwart.

Bruin.

Parelgrijs, op de kop iets
gehamerd.
Grijs, met iets crème
waas. De kleurscheiding
tussen nek en rugdek
moet scherp zijn.
Zwart
Zwart, vanaf de
borststreep tot en met de
onderstaartdekveren.
Zwartgrijs.

Donker beigebruin.

Roomkleurig

Roomkleurig.

Beigebruin.
De kleurscheiding tussen
nek en rugdek moet
scherp zijn.
Zwartbruin.
Zwartbruin, vanaf de
borststreep tot en met de
onderstaartdekveren.
Donkerbruin.

Roomkleurig

Roomkleurig.

Zwart
Zwart, vanaf de
borststreep tot en met de
onderstaartdekveren
Lichtgrijs

Donkerbruin
Donkerbruin, vanaf de
borststreep tot en met de
onderstaartdekveren.
Lichtbruin

Bruin, zo donker en
egaal mogelijk.

Zwartbruin
Zwartbruin, vanaf de
borststreep tot en met de
onderstaartdekveren.
Donkerbruin.

Terug naar index
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POPPEN: HERKENNING OMSCHRIJVING CHARCOAL SERIE:

Kleurslag:
Veerveld:
Tekening:
Oogstreep:
Snavelstreep:

Bovenstaartdekveren:
Flank ter hoogte
stuit:
Kleur:
Wang:
Flank:
Borst:
Kop en nek:
Rug- /
vleugeldek:

Stuit:
Onderlijf:

Staartpennen:

Charcoal grijs

Charcoal bruin

Charcoal bleekrug grijs

Zwart.
Zwart, overlopend in het
zwarte veerveld tussen
oog- en snavelstreep.
Iets lichter dan bij de
man.

Zwart.
Zwart, overlopend in het
zwarte veerveld tussen
oog- en snavelstreep.
Iets lichter dan bij de
man.

Zwart.

Zwartbruin.
Zwartbruin, overlopend
in het zwartbruine
veerveld tussen oog- en
snavelstreep.
Iets lichter dan bij de
man.
Zwartbruin.

Zwart.

Charcoal bleekrug
bruin

Charcoal masker grijs

Charcoal masker bruin

Zwart.
Zwart, overlopend in het
zwarte veerveld tussen
oog- en snavelstreep.
Iets lichter dan bij de
man.

Zwart.

Zwartbruin
Zwartbruin, overlopend
in het licht zwartbruine
veerveld tussen oog- en
snavelstreep.
Iets lichter dan bij de
man.
Zwartbruin.

Zwart.

Donkerbruin.
Donkerbruin, overlopend
in het licht donkerbruine
veerveld tussen oog- en
snavelstreep.
Iets lichter dan bij de
man.
Donkerbruin.

Zwartbruin.

Zwart.

Zwartbruin.

Zwart

Donkerbruin.

Leigrijs, iets lichter dan
de kop.
Leigrijs, iets lichter dan
de kop.
Leigrijs, iets lichter dan
de kop.
Leigrijs, op de kop iets
gehamerd.
Leigrijs, iets donkerder
dan de kop.
Het rug-/ vleugeldek
moet egaal zijn.
Zwart.
Donkergrijs, vanaf de
leigrijze borst tot en met
de onderstaartdekveren.

Bruin, iets lichter dan de
kop.
Bruin, iets lichter dan de
kop.
Grauw bruin.

Parelgrijs

Donker beigebruin, iets
lichter dan de kop.
Beigebruin, iets lichter
dan rug-/ vleugeldek.
Mat beige

Roomkleurig

Roomkleurig

Roomkleurig

Roomkleurig

Wit met mat grijze waas

Wit met creme waas

Bruin.

Donker beigebruin.

Roomkleurig

Roomkleurig
Roomkleurig

Donkerbruin.

Beigebruin. De
kleurscheiding tussen
nek en rugdek moet
scherp zijn.
Zwartbruin
Grauw licht beigebruin
vanaf de mat beige borst
tot en met de
onderstaartdekveren.
Donkerbruin.

Roomkleurig

Zwart.

Parelgrijs, op de kop iets
gehamerd.
Grijs, met iets crème
waas. De kleurscheiding
tussen nek en rugdek
moet scherp zijn.
Zwart.
Grauw lichtgrijs,, vanaf
de mat grijze borst tot en
met de onderstaartdekveren.
Zwart.

Zwart
Wit met licht grijze waas,
vanaf de mat grijze borst
tot en met de
onderstaartdekveren.
Lichtgrijs

Donkerbruin
Wit met licht creme waas
vanaf de wit creme borst
tot en met de
onderstaartdekveren
Lichtbruin

Bruin, zo donker en
egaal mogelijk.

Zwartbruin.
Beigebruin, vanaf de
bruine borst tot en met
de onderstaart-dekveren.

Lichtgrijs, iets lichter dan
het rug-/ vleugeldek.
Mat grijs.

Terug naar index
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN: CHARCOAL SERIE:

Kleurslag:

Aanwijzingen:

Charcoal algemeen

Algemeen:
Bij een oppervlakkige beschouwing lijkt de Charcoal op een Eumo: ze hebben een zwarte buik en een zwart gekleurd veerveld tussen oog- en snavelstreep. De
charcoal heeft echter een prima bevedering, in tegenstelling tot de Eumo waar het veerprobleem altijd nog een rol speelt, al is daar zeker ontwikkeling te bespeuren.
De charcoal is daarnaast over het algemeen zwarter wat resulteert in een diepere zwarte borst met zelfs bij de pop tekening Bij de charcoal man ontbreekt de
wangvlek, soms zien we bij de man nog wat phaeo langs de oogstreep, dat is fout. De flankkleur bij de man is kastanjebruin of oranjebruin (afhankelijk in combinatie
met welke kleurslag) zonder stippen en de staartdekveren tonen geen witte tekening.

Charcoal grijs

Tekening:
De flank is kastanjebruin van kleur en mist de stiptekening. De borststreep kan strak aanwezig zijn met daarboven een zwarte zebratekening op een zwartgrijze
ondergrond, maar soms ontbreekt bij de man de borststreep en is slechts een onregelmatige zebratekening aanwezig. Dit is een tekeningfout. Opvallend bij de pop
is het veerveld tussen oog- en snavelstreep, dat net als bij de man zwart van kleur kan zijn. Meestal is dit iets minder diep van kleur, dit dient met enige coulance
beoordeeld te worden, zo diep en egaal mogelijk heeft de voorkeur. Bij een erg donkere eumelanine factor bij de pop verschijnt er vaak tekening op de borst en
buik, deze tekening krijgt voorlopig de voorkeur mits met een bepaalde regelmaat wordt getoond. Bij de man zal die donkere eumelanine factor ervoor zorgen dat de
tekening op de borst verdwijnt en compleet zwart wordt van snavel t/m onderstaartdekveren, dit heeft vooralsnog de voorkeur. Dit is een selectievorm die nog
vervolgstudie nodig heeft.
Kleur:
Bij een charcoal zijn de bovenstaartdekveren zwart zonder witte blokken. Een zwarte vlek op de hoogte van de borstband van de man is ongewenst en moet
bestraft worden bij kleur.
Tekening: De flank is kastanjebruin van kleur en mist de stiptekening. De borststreep kan strak aanwezig zijn met daarboven een zwartbruine zebratekening op een
zo diep bruine mogelijke ondergrond, maar soms ontbreekt bij de man de borststreep en is slechts een onregelmatige zebratekening aanwezig. Dit is een
tekeningfout. Opvallend bij de pop is het veerveld tussen oog- en snavelstreep, dat net als bij de man zwartbruin van kleur kan zijn. Meestal is dit minder diep van
kleur dit dient met enige coulance beoordeeld te worden, zo diep en egaal mogelijk heeft de voorkeur. De tekening op de borst en buik bij de pop zoals bij de grijze
zullen we niet snel tegen komen daar de bruine charcoal nog een behoorlijke phaeo factor bij zich kan hebben. Zo gauw de bruine charcoal pop meer opgebouwd is
uit bruine eumelanine zal de borst en buiktekening eerder te zien zijn. De voorkeur gaat naar de vogel met een zo diep warm mogelijk bruine kleur.
Kleur: Bij een charcoal zijn de bovenstaartdekveren zwart zonder witte blokken. Een zwartbruine vlek op de hoogte van de borstband van de man is ongewenst en
moet bestraft worden bij kleur. Momenteel heeft de pop die de phaeo factor het meeste laat zien de voorkeur.
Algemeen:
De kleurslag charcoal bleekrug grijs bevind zich nog duidelijk in een experimenteel stadium. Bij de keuring moet met enige coulance geoordeeld worden ten aanzien
van kleur en tekening. Een eerste ontwikkeling lijkt een wat donkerder kleurbeeld bleekrug te tonen. Overigens wordt verwezen naar de charcoal grijs..
Algemeen:
De kleurslag charcoal bleekrug bruin bevind zich nog duidelijk in een experimenteel stadium. Bij de keuring moet met enige coulance geoordeeld worden ten
aanzien van kleur en tekening. Overigens wordt verwezen naar de charcoal grijs. De roze gloed wordt vooralsnog niet haalbaar geacht, indien aanwezig heeft het
de voorkeur mits het niet ten koste gaat van de kleurdiepte..
Algemeen:
De kleurslag charcoal masker grijs bevind zich nog duidelijk in een experimenteel stadium. Een eerste ontwikkeling lijkt een iets lichter masker grijs totaalbeeld Bij
de keuring moet met enige coulance geoordeeld worden ten aanzien van kleur en tekening. Overigens wordt verwezen naar de charcoal grijs.
Algemeen:
De kleurslag charcoal masker bruin bevind zich nog duidelijk in een experimenteel stadium. Bij de keuring moet met enige coulance geoordeeld worden ten aanzien
van kleur en tekening. Overigens wordt verwezen naar de charcoal grijs. De iets roze gloed wordt vooralsnog niet haalbaar geacht, indien aanwezig heeft het de
voorkeur mits het niet ten koste gaat van de kleurdiepte.
Terug naar index
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Charcoal bleekrug
grijs
Charcoal bleekrug
bruin

Charcoal masker
grijs
Charcoal masker
bruin
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Foto’s zijn ter indicatie en daar kunnen geen rechten
aan worden ontleend. Met dank aan Stefan Verhoeven
voor het beschikbaar stellen van de foto’s.
Terug naar index
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EUMO VERSUS CHARCOAL.
Charcoal grijze man,
We hebben als TC Tropen en Parkieten advies gevraagd aan de NZC t.a.v. de kleine
verschillen tussen de Eumo en de Charcoal mutant.

Borst begint geheel dicht te lopen, dat
is gewenst, mede om verschil met de
Eumo te krijgen.

Eumo grijs koppel, Foto links gaat niet
over het fysieke deel. De man toont de
gevraagde zebratekening op de borst,
bij de pop dient dit egaal leigrijs op de
borst te zijn, toont wel enige tekening
op de buik, dat is niet volgens de
standaard maar de buik dient
donkergrijs te zijn. De bloktekening op
de staart is niet gewenst.

Dat is (nog) niet uit de standaard
omschrijving af te leiden, maar wel uit
de KTA. Dat is gedaan omdat de
mogelijkheden nog onvoldoende
duidelijk zijn.

Hierbij een koppel Charcoals, waarbij
de pop tekening laat zien op de borst.
Ideaal zou het zijn als dit nog wat
scherper is, deze tekening is i.v.m.
onderscheid met de eumo gewenst.
Mogelijk de KTA hierop aanpassen
zodat dit duidelijker over komt.

Zebratekening op de borst, zwart op een grijze ondergrond.
Eumo grijze pop
De leigrijze borst en donkergrijze
buikkleur is nog niet optimaal, maar
toont daarop geen tekening wat niet
gewenst is
Terug naar index
.

Verschillen
Flankkleur bij de man
Borsttekening man

Eumo
Grauw kastanjebruin
Zwart op een grijze
ondergrond

Staart

Egaal zwart, zelden, vaak
nog ongewenste
bloktekening
Leigrijs en buik donkergrijs

Borstkleur pop

Charcoal
Kastanjebruin
Zwart op een grijze
ondergrond, dichtgelopen
heeft de voorkeur
Egaal zwart, zelden nog
restant bloktekening
Leigrijs en buik donkergrijs,
tekening op de borst en buik
heeft de voorkeur.

Conclusie : De Charcoal wordt dus donkerder / zwarter gewenst dan de Eumo.
t.a.v. de bevedering van de Eumo zal er in het kader van dieren welzijn er wel
eisen aan de bevedering moeten worden gesteld.
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MANNEN: OMSCHRIJVING ORANJERUG SERIE:
Kleurslag:

Zwartborst oranjerug grijs

Veerveld:

Oranjeborst zwartborst oranjerug grijs

Oranjeborst zwartborst oranjerug
blackface grijs

Tekening:
Oogstreep:

Ontbreekt, tussen wangvlek en snavelstreep wit.

Ontbreekt, tussen wangvlek en snavelstreep wit.

Ontbreekt.

Snavelstreep:

Zwart, doorlopend rond de bovensnavel.

Diep oranjebruin, doorlopend rond de bovensnavel.

Bovenstaartdekveren:

Flank:

Wit, met rond de schachten dunne zwarte strepen
die ovaal uitlopen.
Diep oranjebruin, uitvloeiend tot bovenschedel en
in de nek.
Diep oranjebruin. In de nek aansluitend op de
uitlopende wangvlekken.
Kastanjebruin, met witte streepjes.

Wit, met rond de schachten dunne diep
oranjebruine strepen die ovaal uitlopen.
Diep oranjebruin, uitvloeiend tot bovenschedel en
in de nek.
Diep oranjebruin. In de nek aansluitend op de
uitlopende wangvlekken.
Kastanjebruin, met witte streepjes.

Diep oranjebruin, doorlopend rond de bovensnavel.
Overlopend in het diep oranjebruine veerveld
tussen wangvlek en snavelstreep.
Wit, met rond de schachten dunne diep
oranjebruine strepen die ovaal uitlopen.
Diep oranjebruin, uitvloeiend tot bovenschedel en
in de nek.
Diep oranjebruin. In de nek aansluitend op de
uitlopende wangvlekken.
Kastanjebruin, met witte streepjes.

Flank ter hoogte stuit:

Crème.

Crème.

Oranjebruin, uitvloeiend in de aarsbevedering.

Borst:

Zwart, egaal doorlopend tot de ondersnavel. Onder
de ondersnavel is 10 mm. gepareld toegestaan.

Diep oranjebruin, doorlopend tot de ondersnavel. De
borststreep vloeit naar onderen uit.

Vleugeldek:

Vleugelpennen en dekveren kastanjebruin / wit
omzoomt.

Diep oranjebruin, egaal doorlopend tot de
ondersnavel. Onder de ondersnavel is 10 mm.
gepareld toegestaan.
Vleugelpennen en dekveren kastanjebruin / wit
omzoomt.
Op het onderlijf, direct onder de borststreep, in de
anaalstreek en onderstaartdekveren een duidelijke
oranjebruine streeptekening.

Leigrijs, op de kop iets gehamerd, met daarbij de
uitvloeiende wangvlek.
Leigrijs met daarop de vleugeltekening.

Leigrijs, op de kop iets gehamerd, met daarbij de
uitvloeiende wangvlek.
Leigrijs, met daarop de vleugeltekening.

Leigrijs, op de kop iets gehamerd, met daarbij de
uitvloeiende wangvlek.
Leigrijs, met daarop de vleugeltekening.

Stuit:

Crèmewit.

Crèmewit.

Onregelmatig oranjebruin / wit geblokt.

Onderlijf:

Wit, vanaf de borststreep. Onderbuik en
onderstaartdekveren lichtcrème

Wit, vanaf de borststreep. Onderbuik en
onderstaartdekveren lichtcrème. Met daarop de
onderlijftekening.

Vanaf de borststreep diep oranjebruin uitvloeiend in
het onderlijf en geleidelijk overgaand in crèmewit.
De onderstaartdekveren zijn vanaf de
aarsbevedering oranjebruin.

Staartpennen:

Zwart.

Zwart.

Zwart.

Wangvlek:
Rugdek, zadel:

Onderlijf:

Vleugelpennen en dekveren kastanjebruin
omzoomt.

Kleur:
Kop en nek:
Rug- /vleugeldek,
uitgezonderd zadel:

Terug naar index
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KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN ZWARTBORST ORANJERUG SERIE:
Kleurslag:

Aanwijzingen:

Zwartborst oranjerug algemeen:

Algemeen: De zwartborst oranjerug grijs combineert de eisen van de zwartborst grijs en de oranjerug grijs.
Tekening: De oranjerug factor zorgt ervoor dat het rugdek oranjebruin wordt. Het oranjebruine dek sluit in de nek aan op de uitgevloeide
wangvlekken en wordt begrensd door de vleugelpennen welke de gebruikelijke zwartborst omzoning moeten tonen. De onderzijde van het
zadel sluit aan op de stuit. Ideaal is een zo diep en egaal mogelijk oranjebruin doorgekleurt dek, waarbij vooralsnog de nadruk op egaliteit
ligt.
Voor de kenmerken van de zwartborst wordt naar de betreffende standaard verwezen. Split oranjeborst kenmerken zijn niet gewenst.
Kleur: Voor de kleur wordt naar de standaard van de basis kleur en de zwartborst verwezen. Het zadel op het rugdek wordt een
tekeningsveld.

Zwartborst oranjerug grijs

Kleur: Als bij de zwartborst grijze, het zadel op het rugdek wordt een tekeningsveld.
Tekening: Als bij de zwartborst grijze, met uitzondering van het rugdek. Die wordt zo egaal en zo diep mogelijk oranjebruin gevraagd.
Vooralsnog is een uitgebreid oranje dek belangrijker dan de kleurdiepte, al moet de kleur wel egaal zijn. Aansluiten op de uitgevloeide
wangvlekken heeft de voorkeur. De witte zoom op de vleugelpennen blijft zeer goed mogelijk.
Kleur: Als bij de oranjeborst zwartborst grijze, het zadel op het rugdek wordt een tekeningsveld.
Tekening: Als bij de oranjeborst zwartborst grijze, met uitzondering van het rugdek. Die wordt zo egaal en zo diep mogelijk oranjebruin
gevraagd. Vooralsnog is een uitgebreid oranje dek belangrijker dan de kleurdiepte, al moet de kleur wel egaal zijn. Aansluiten op de
uitgevloeide wangvlekken heeft de voorkeur. De witte zoom op de vleugelpennen blijft zeer goed mogelijk.
Algemeen:
De oranjeborst zwartborst oranjerug blackface mutatiecombinatie koppelt de eigenschappen van de oranjeborst en oranjerug aan die van de
zwartborst en de blackface factor.
Tekening: De oranjerug factor zorgt ervoor dat het rugdek oranjebruin wordt. Het oranjebruine dek sluit in de nek aan op de uitgevloeide
wangvlekken en wordt begrensd door de vleugelpennen welke de gebruikelijke zwartborst blackface omzoming moeten tonen, de bekende
oranjebruine omzoming. De onderzijde van het zadel sluit aan op de stuit. Het is bekend dat de oranjeborst en de blackface factor de
kleurdiepte van het dek versterkt. Ideaal is een zo diep en egaal mogelijk oranjebruin doorgekleurt dek, waarbij vooralsnog de nadruk op
egaliteit ligt. In de flank dienen de streepjes aanwezig te zijn. Vaak zien we dat deze dicht vloeit met oranjebruin phaeomelanine, dat is
vooralsnog niet de bedoeling.
Voor de tekeningsonderdelen van de oranjeborst, zwartborst en blackface wordt naar de betreffende standaard verwezen.
Kleur: Voor de kleur wordt naar de standaard van de basis kleur en de oranjeborst en zwartborst verwezen. Het zadel op het rugdek wordt
een tekeningsveld. Door de oranjerug factor is de kleur vooral in de pennen waar te nemen.
De opmerking t.a.v. het foutief zijn van de uitbreiding van de oranjebruine phaeomelanine kan op het rug- en vleugeldek geldt uiteraard niet.
Kleur: Als bij de oranjeborst zwartborst blackface grijze, het zadel op het rugdek wordt een tekeningsveld.
Tekening: Als bij de oranjeborst zwartborst blackface grijze, met uitzondering van het rugdek. Die wordt zo egaal en zo diep mogelijk
oranjebruin gevraagd. Vooralsnog is een uitgebreid oranje dek belangrijker dan de kleurdiepte, al moet de kleur wel egaal zijn. Aansluiten op
de uitgevloeide wangvlekken is vereist.

Oranjeborst zwartborst oranjerug grijs

Oranjeborst Zwartborst Oranjerug
Blackface Algemeen:

Oranjeborst zwartborst oranjerug
blackface grijs

Poppen

Bij de poppen is geen oranje rug waarneembaar. Wat opvalt, is dat de poppen uit de oranjerug lijn een duidelijk beige omzoming tonen. Tevens
tonen ze (licht) oranjebeige tot zalmroze wangvlek. Het lijken wel ob zb type II poppen, alleen worden deze bij de zwartborsten niet gevraagd.
De poppen, zoals hier omschreven, zijn op dit moment onvoldoende te onderscheiden van gewone zwartborsten om ze te kunnen vragen en
beschrijven. Ze kunnen worden gekeurd als zwartborst waarbij de poppen met afwijkende wangkleur en tekening bestraft dienen te worden.
Deze poppen worden regelmatig als oranjeborst zwartborst gekeurd, dat is op zich begrijpelijk, maar dan dient er streng op de staarttekening
gelet te worden. Deze is vaak onvoldoende t.o.v. wat bij de oranjeborst zwartborst type II gevraagd wordt.
Terug naar index
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FORBES PAPEGAAIAMADINE MAN:
WILDKLEUR: PASTEL: AQUA (ZEEGROEN):
WILDKLEUR PASTEL AQUA (ZEEGROEN)
Kleur:slag:
Wildkleur man:

Pastel man:

Aqua (Zeegroen) man:

Kleur:
Bovenschedel, wangen en keel:

Diep kobalt blauw.

Mat donkerblauw

Donkerblauw.

Borst, en buik:

Donkerblauw.

Mat blauw met grijze waas

Blauw.

Flank:

Donkerblauw.

Mat blauw met grijze waas

Blauw.

Rugdek/mantel:

Egaal grasgroen.

Egaal groen.

Groen met blauwe waas.

Vleugelpennen en vleugeldek:

Egaal grasgroen .

Egaal groen .

Groen met blauwe waas

Onderstaartdekveren:

Blauw.

Blauw, met een grijze waas .

Blauw .

Poten:

Donker vleeskleurig.

Vleeskleurig.

Donker vleeskleurig.

Nagels:

Donker vleeskleurig.

Vleeskleurig.

Donker vleeskleurig.

Snavel:

Zwart.

Zwart.

Zwart.

Ogen/Pupil:

Zwartbruin/zwart.

Zwartbruin/zwart.

Zwartbruin/zwart.

Rood.

Rood, minder intens dan de wildkleur.

Okerkleurig, met een oranje waas.

Tekeningkleur:
Stuit en staarttekening:

Terug naar index
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Keurtechnische aanwijzingen: Forbes papegaaiamadine man:
Wildkleur:

Algemeen:
De forbes papegaaiamadiene, ook wel Blauwgroene papegaaiamadine genoemd, heeft zich in korte tijd ontpopt van een vrij zeldzame importvogel tot
een relatief veel gekweekte papegaaiamadine.
De fysieke eigenschappen verdienen dan ook enige aandacht.
De forbes papegaaiamadine kan gemakkelijk vet worden, wat het model nadelig beïnvloedt.
Tekening:
De kleurscheiding van de blauwe en groene lichaamskleur dient regelmatig te zijn.
Rafelige of onderbroken tekening dient bestraft worden in de rubriek tekening.
Kleur:
Bij te intensief kobaltblauw gekleurde mannen is een enigszins blauwe aanslag in het rugdek en de schouders haast onvermijdelijk.
Hoewel dit kritisch dient te worden bekeken, is enige soepelheid gewenst.
Een beoordeling, zoals bij de gouldamadine, een standaardvogel, is in deze niet juist.
Een groenige kleur in de flanken en het onderstaartdek is niet juist en dient bestraft te worden in de rubriek kleur.

Pastel:

Algemeen:
Hoewel de kweek van de pastel forbes papegaaiamadine zich in een experimenteel stadium bevindt mag men uiteindelijk zowel aan de fysieke-, als aan
de kleur- en tekeningomschrijving dezelfde eisen stellen, als aan de wildkleur.
De pastelfactor bij de forbes papegaaiamadine reduceert voor ca 40 % van de zwarte melanine.
Hierdoor ontstaat er een mat blauwe borst- en flankkleur.
De rugdekkleur is daardoor ook wat lichter en matter groen van kleur dan de wildvorm.
Verder als de wildkleur qua tekening.
Voor dit moment kan tijdens de beoordeling nog een mate van coulance betracht worden.

Aqua (Zeegroen):

Algemeen:
Hoewel de kweek van de aqua forbes papegaaiamadine zich in een experimenteel stadium bevindt mag men uiteindelijk zowel aan de fysieke, als aan de
kleur- en tekeningomschrijving dezelfde eisen stellen, als aan de wildkleur.
Voor dit moment kan tijdens de beoordeling nog een mate van coulance betracht worden.
De aqua factor reduceert het rode en gele carotenoïde waardoor er op het rugdek een blauwe waas over de groene ondergrond komt.
De stuit en staarttekening reduceert daardoor tot okerkleurig met een oranje waas.
Voor dit moment kan tijdens de beoordeling nog een mate van coulance betracht worden.

Terug naar index
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FORBES PAPEGAAIAMADINE POP:
Kleur:slag:
Wildkleur pop:

Pastel pop:

Aqua: (Zeegroen) pop:

Kleur
Bovenschedel, wangen en keel:

Blauw

Blauw

Blauw

Borst, en buik:

Mat blauw met grijze waas

Mat lichtgrijs met een blauwe waas

Mat blauw met grijze waas

Flank:

Mat blauw met grijze waas

Mat lichtgrijs met een blauwe waas

Mat blauw met grijze waas

Rugdek/mantel:

Egaal groen

Egaal opgebleekt groen

Egaal groen, met een blauwe waas.

Vleugelpennen en vleugeldek:

Egaal groen

Egaal opgebleekt groen

Egaal groen, met een blauwe waas.

Onderstaartdekveren:

Mat blauw met grijze waas

Mat lichtgrijs met een blauwe waas

Mat blauw met grijze waas

Poten:

Licht vleeskleurig

Licht vleeskleurig

Licht vleeskleurig

Nagels:

Lichtvleeskleurig

Licht vleeskleurig

Licht vleeskleurig

Snavel:

Donkergrijs

Iets opgebleekt grijs

Donkergrijs

Ogen/Pupil:

Zwartgrijs

Zwartgrijs

Zwartgrijs

Rood.

Rood, minder intens dan de wildkleur.

Okerkleurig, met een oranje waas.

Tekeningkleur:
Stuit en staarttekening:
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Keurtechnische aanwijzingen: Forbes papegaaiamadine pop:
Wildkleur:

Algemeen:
De forbes papegaaiamadiene, ook wel Blauwgroene papegaaiamadine genoemd, heeft zich in korte tijd ontpopt van een vrij zeldzame importvogel tot
een relatief veel gekweekte papegaaiamadine. De fysieke eigenschappen verdienen dan ook enige aandacht.
De forbes papegaaiamadine kan gemakkelijk vet worden, wat het model nadelig beïnvloedt.
Tekening:
De kleurscheiding van de blauwe en groene lichaamskleur dient regelmatig te zijn.
Rafelige of onderbroken tekening dient bestraft worden in de rubriek tekening.
Kleur:
Door selectie is er bij de pop een niet gewenste diep blauwe bovenschedel borst en wangen ontstaan.
Hierdoor is het onderscheid tussen man en pop vrijwel verdwenen wat niet gewenst is.
Dit dient bestraft te worden bij het onderdeel kleur en kleurregelmaat.

Pastel:

Algemeen:
Zie wildkleur.
Kleur:
De pastelfactor bij de forbes papegaaiamadine reduceert voor ca 40 % van het zwarte eumelanine.
Hierdoor ontstaat er een wat mat blauwe borst- en flankkleur.
De rugdekkleur is daardoor ook wat lichter en matter groen van kleur dan de wildvorm.
Verder als de wildkleur qua tekening.
Voor dit moment kan tijdens de beoordeling nog een mate van coulance betracht worden.

Aqua (Zeegroen):

Algemeen:
Zie wildkleur.
Kleur:
De aqua factor reduceert het rode en gele carotenoïde waardoor er op het rugdek een blauwe waas over de groene ondergrond komt.
De stuit en staarttekening reduceert tot okerkleurig met een oranje waas.
Het geheel is wat matter van kleur dan bij de man.
Verder als de wildkleur qua tekening.
Voor dit moment kan tijdens de beoordeling nog een mate van coulance betracht worden.
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FORPUS DWERGPAPEGAAIEN MARBLED
In juni 2010 is besloten om als internationale term ‘marbled’ voor de mutant edge dilute / pastel gezoomd te gebruiken, met als symbool mb. Onze voorkeur gaat er naar uit om dit symbool
“mb” over te nemen met daarbij Marbled als benaming. Boven het keurbriefje moet geschreven worden marbled. Ook als een liefhebber een parkiet heeft ingeschreven onder de naam
pastelgezoomd en de keurmeester doet de constatering dat het een marbled is wordt de naam marbled gebruikt.
Herkenning omschrijving voor de Forpus coelestis marbled.
Kleur:
Masker:
Nek + achterkop:
Borst, buik en broek:
Anaalstreek:
Flank:
Mantel:
Vleugeldek:
Buitenvlag:
Binnenvlag:
Buitenvlag buitenste pennen:
Staartpennen:
Bovenstaart dekveren:
Onderstaart dekveren:
Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Masker:
Oogstreep:
Onderrug en stuit:
Primaire vleugeldekveren
Ondervleugel dekveren:
Rand vleugelbocht:
Oogstreep:

Marbled groen Man
Lichtgrijs met blauwe waas.
Opgebleekt groen met een grijze waas.
Geelgroen.
Opgebleekt groen met een grijze waas.
Opgebleekt groen met een grijze waas, een nuance
donkerder dan de borst.
Opgebleekt groen met een grijze waas, een nuance
donkerder dan de borst.
Groen.
Grijs.
Groen.
Lichtgroen.
Lichtgroen overgaand in glanzend groen met een iets
zeegroene waas.
Geelgroen.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Donkerbruin, pupil zwart.
Geel met een groene waas.
Hemelsblauw.
Kobaltblauw.
Kobaltblauw.
Kobaltblauw.
Kobaltblauw.
Crème wit met een zeegroene waas.

Kleur:
Masker
Nek + achterkop:
Borst, buik en broek:
Onderrug en stuit:
Anaalstreek:
Flank:

Marbled groen Pop:
Geel met een groene waas.
Groengeel, licht bewaasd.
Geelgroen met een zeer zachte grijze waas.
Glanzend geelgroen.
Geelgroen.
Geelgroen met een zeer zachte grijze waas.

Mantel:

Groengeel met een zacht grijze waas, een nuance donkerder
dan de borst.
Opgebleekt groen met een grijze waas, een nuance
donkerder dan de borst.
Lichtgroen.
Lichtgrijs.
Geelgroen met een lichtzeegroene waas.
Lichtgroen.

Vleugeldek:
Primaire vleugeldekveren
Ondervleugel dekveren
Rand vleugelbocht
Buitenvlag:
Binnenvlag:
Buitenvlag buitenste pennen:
Staartpennen:
Bovenstaart dekveren:
Onderstaart dekveren:
Snavel:
Poten:
Nagels:
Ogen:
Tekening:
Oogstreep:

Grijs.
Lichtgroen.
Lichtgroen.
Glanzend lichtgroen.
Geelgroen met een zacht groene waas.
Hoornkleurig.
Vleeskleurig.
Hoornkleurig.
Donkerbruin, pupil zwart.
Crème wit met een zeegroene waas.

Terug naar index
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Keurtechnische aanwijzingen Man en Pop groen serie:
Marbled groen

Algemeen man en pop:
Bij de marbled grijsrug dwergpapegaai dient speciaal gelet te worden op het model en formaat, dit moet gelijk zijn aan de groene grijsrug
dwergpapegaai.
Kleinere en / of smallere vogels dienen bestraft te worden bij formaat / model.
Bij pastellen zien we een grote variatiebreedte in kleurdiepte.
Bij de ideale marbled is de reductie van het melanine 50% ten opzichte van de kleur van de groene kleurslag
Een lastig punt bij de marbled is de kleuregaliteit, dit komt door een onregelmatige werking van de marbledfactor.
Als we het vleugeldek echter bekijken betreffende de lichaamskleur, kunnen we daaraan wel eisen stellen aan de egaliteit.
De lichaamsveren ondergaan een kwantitatieve reductie van ongeveer 50%. De pennen tonen een reductie die aan de rand van de pen minder
is en in het hart is er meer reductie. De veerschachten bezitten de kleur van de omzoming.
Vaak zien we dat de randen en de schachten duidelijk donkerder zijn dan het hart van de veer.
Dit contrast is soms dermate groot, dat deze vogels ook wel worden ingezonden als “gezoomde”.
De ondergrondkleur kleur dient echter zo egaal mogelijk te zijn.
Bij vogels welke lichter van kleur zijn dan het omschreven ideaalbeeld, hebben vaak een betere kleuregaliteit (maar minder contrast).
Hier dient minimaal opgemerkt te worden dat de vogels voor marbled te ver zijn opgebleekt.
Man:
Tekening:
De tekening onderdelen zijn minder contrasterend, maar dienen duidelijk aanwezig te zijn.
De mutatie benaming marbled is een rechtstreekse vertaling van gelijkend op marmer en verwijst naar het vlekkerige patroon van marmer en
heeft als kenmerk dat er duidelijke zomen in de bevedering zichtbaar komen.
Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming, waardoor met name op het dek een symmetrisch tekening patroon duidelijk zichtbaar is.

De eumelanine reductie concentreert zich voornamelijk in het midden van de veer met een ideale reductie van 60 % en aan de rand van de veer
behoud deze de volledige kleur en dus ook daar de volledige eumelanine.
Mannen geven vaker een mooier gezoomd rugdek dan de poppen. Maar poppen dienen ook de zoomtekening te laten zien.
Pop:
Kleur:
Bij poppen is de lichaamskleur in verhouding vaak een nuance lichter dan bij de mannen, maar ook hier dient gestreefd te worden naar een
reductie
van 50%.
Hierdoor is bij poppen het vleugeldekkleur vaak egaler dan bij mannen, het ideale is dat ook bij poppen een zoomtekening aanwezig is.
Bij deze marbled mutatie gaat de juiste zoomtekening voor t.o.v. het fysieke deel van de vogel.
Tekening: De oogstrepen dienen waarneembaar te zijn.
Zie verder KTA Groen.

Terug naar index
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RICHTLIJNEN KEUREN ONDERLINGE TENTOONSTELLING
Algemeen:
•
We mogen keuren t/m 95 punten, alleen voor een zeer, zeer excellente vogel.
•
Betere vogels wegzetten en in principe overige eerst gaan keuren.
•
92 punten is maximum voor een vogel zonder prijs, behalve in de stellen en
stammen.
Minimum aantal punten Tabel 1.
Minimumaantal punten voor een bondsprijs.

Voorbeeld tabel 3
Prijs

Enk

Enkelingen

Stammen

Stampunten

Totaal

92

93

91

184

93

92

91

90

3

369

Zilver

91

92

91

183

92

91

91

90

4

368

90

91

91

182

91

91

90

90

5

367

90

92

90

182

90

91

93

90

3

367

Reserve

Stellen

Totaal

Kampioen

Brons

Minimum aantal punten voor een bondsprijs

Stellen

(4e)

Stammen

Senioren

Jeugd

Senioren

Jeugd

Senioren

Jeugd

Harzers

85

82

170

164

340

328

Waterslagers

114

111

228

222

456

444

Timbrado's

82

79

n.v.t.

n.v.t.

328

316

Overige vogels
90
90
180
180
360
Stammen is inclusief eenheidspunten.
Stellen met een verschil van meer dan 3 punten, geen prijs toekennen.

360

Prijstoekenning voor enkelingen, stellen en stammen (senioren en jeugd).
Uitgangspunt er moet een verschil in het eindtotaal van de punten zijn tussen 1e, 2e en
3e prijswinnaar onderling.
Alleen de 3e prijswinnende vogel en 4e vogel niet prijswinnende vogel en mogelijk
meerdere vogels mogen dezelfde punten worden toegekend. 3e prijs wordt dan
toegekend. Prijswinnaars bij de enkelingen kunnen niet uit een stam of stel komen.

Er zijn variabelen mogelijk, dit is echter keurtechniek!
NAAMGEVING MUTANTEN:
Het is niet altijd even eenvoudig de juiste benaming van een nieuwe mutant op het oog
vast te stellen. Er zijn gevallen bekend, dat een vogel onder drie of meer verschillende
namen werd gekeurd. Dit is uiteraard niet de bedoeling.
Wordt dan ook een nieuwe mutant ter keuring aangeboden en de naamgeving is onzeker,
dan dient men bij de kleurslag “mutant” te vermelden. Bij de opmerkingen op het
keurbriefje vermeldt men dan het een en ander omtrent een mogelijke naam. Op de
achterzijde van het keurbriefje de nodige ondersteunende opmerkingen plaatsen.
De vogel dient niet te worden weggeschreven en de kweker/ eigenaar dient aanbevolen
te worden de mutatie vast te leggen dan wel voor nakweek te zorgen. Bovendien dient
een melding gemaakt te worden aan de secretaris van het bestuur van de TC&TP.
In het vraagprogramma 2020-2024 is een klasse opgenomen voor niet genoemde
mutaties en combinaties. In deze klasse dienen deze nieuwe en/of niet genoemde
mutanten of combinaties te worden ingeschreven.

Voorbeeld tabel 2
Prijs

Enk

Stellen

Totaal

Stammen

Stampunten

Totaal

Kampioen

92

92

92

184

93

92

91

90

3

369

Zilver

91

92

91

183

92

91

91

90

4

368

90

91

90

181

91

91

90

90

5

367

90

90

90

180

90

91

93

90

3

367

Brons
e

Reserve (4 )
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RICHTLIJNEN KEUREN DTT
Algemeen:
•
We mogen keuren t/m 95 punten, alleen voor een zeer, zeer excellente vogel.
•
Betere vogels wegzetten en in principe overige eerst gaan keuren.
•
92 punten is maximum voor een vogel zonder prijs, behalve in de stellen en
stammen.
Minimum aantal punten Tabel 1.
Minimumaantal punten voor een bondsprijs

Minimum aantal punten voor een bondsprijs voor de senioren en de jeugd
op de op de D.T.T 2020 - 2024
Enkelingen
Stellen
Stammen
Senioren Jeugd
Senioren
Jeugd
Senioren
Jeugd
Harzers
85
82
170
164
340
328
Waterslagers
114
111
228
222
456
444
Timbrado's
82
79
n.v.t.
n.v.t.
328
316
Overige vogels
90
90
180
180
360
360
Stammen is inclusief eenheidspunten.
Stellen een verschil van meer dan 3 punten, geen prijs toekennen.
Vogels absent.
Voor alle vogels die absent gemeld zijn, wordt op de keurlijst geschreven de vermelding:
➢ Absent
Maximum aantal punten voor enkelingen, stellen en stammen (senioren en jeugd).
Uitgangspunt vooraf:
Er moet een verschil in het eindtotaal zijn tussen prijswinnaars en de niet prijswinnaars.
Er moet dus ook een punt verschil zitten tussen de 3 e en 4e vogel omdat we op alle
bondswedstrijden (NK en DTT) dezelfde uitgangspunten hanteren.
Prijswinnaars bij de enkelingen kunnen niet uit een stam of stel komen.

Voorbeeld tabel 2.
Prijs

Enk

Stellen

Totaal

Stammen

Kampioen
Zilver
Brons
Reserve (4e)

92
93
92
185
93 92
91
92
91
183
92 91
90
91
90
181
91 91
89
90
90
180
90 90
Er zijn variabelen mogelijk, dit is echter keurtechniek!
Terug naar index

91
91
90
93

90
90
90
90

Stam
punten
3
4
5
3

Totaal
369
368
367
366

RICHTLIJNEN KEUREN NK
Algemeen:
•
We mogen keuren t/m 95 punten, alleen voor een zeer, zeer excellente vogel.
•
Betere vogels wegzetten en in principe overige eerst gaan keuren.
•
92 punten is maximum voor een vogel zonder prijs, behalve in de stellen en
stammen.
Minimum aantal punten Tabel 1.
Minimumaantal punten voor een bondsprijs Minimum aantal punten voor een

bondsprijs voor de senioren en de jeugd op de Nederlandse
Kampioenschappen 2021 – 2025
Enkelingen

Stellen

Stammen

Senioren

Jeugd

Senioren

Jeugd

Senioren

Jeugd

Harzers

85

82

170

164

340

328

Waterslagers

114

111

228

222

456

444

Timbrado's

82

79

n.v.t.

n.v.t.

328

316

Overige vogels

90

90

180

180

360

360

Stammen is inclusief eenheidspunten.
Stellen een verschil van meer dan 3 punten, geen prijs toekennen.
Vogels absent.
Staan al in het systeem ingevuld.
Voorbeeld tabel 2

Prijs

Enk

Stellen

Totaal

Stammen

Stam
punten

Totaal

Kampioen

92

93

92

185

93

92

91

90

3

369

Zilver

91

92

91

183

92

91

91

90

4

368

90

91

90

181

91

91

90

90

5

367

89

90

90

180

90

90

93

90

3

366

Brons
Reserve 4

e

Er zijn variabelen mogelijk, dit is echter keurtechniek!
De leidinggevende keurmeester is de vraagbaak voor de keurende keurmeesters en kan
betrokken worden bij het toewijzen van de prijswinnaars.

Keuren met een tablet. (Voorlopig alleen op Nederlandse Kampioenschappen)
Bij een keuring met een tablet mag een keurmeester maximaal 3 opmerkingen maken.
Dit kunnen standaardopmerkingen zijn die in het systeem aanwezig zijn, maar ook eigen
opmerkingen zijn mogelijk. Bij diskwalificatie wordt de reden aangegeven in het systeem.
Standaardopmerking{en})
Bij declassering wordt de reden aangegeven in het systeem. (Standaardopmerking)
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NIET GEVRAAGD IN VRAAGPROGRAMMA:
Vogels welke niet in het vraagprogramma staan genoemd of die in de standaardeisen of
in de richtlijnen voor het keuren vermeld staan als vogels die niet gevraagd worden.
Deze vogels krijgen geen keurpunten maar een diagonale streep door de rubriek punten en
bij het eindtotaal NG, met uitsluitend de motivatie waarom de vogel NG heeft gekregen.
Er wordt geen onderverdeling in de kolom puntenrubriek gemaakt.
NIET GEVRAAGDE VOGELS ZIJN:
a) Hybriden van kromsnavels.
b) Hybriden van duiven en grondvogels.
c) Hybriden van en met vruchten- en insectenetende vogels.
d) Vogels welke niet tot onze doelgroep behoren zoals gedomesticeerde sierduiven/
kippen/fazanten/weidevogels zoals de kievit/grutto/plevier etc. en roofvogels
e) Halfzijders.
f) Mutaties van de Europese kwartel.
g) Mutaties van de Rotsduif.
h) Kromsnavels met twee melanine reducerende factoren ( tenzij anders vermeld in de
standaardeisen of het vraagprogramma).
a) Kanaries met meer dan twee melanine reducerende factoren (tenzij anders vermeld in
de standaardeisen en het vraagprogramma).
j) Niet erkende bontvorming.
k) Combinaties van mutaties welke allele van elkaar zijn zoals bijvoorbeeld (pastelIno)
(oogringgroep) aquablauw, pallidIno etc. (indien in de standaard vermeld).
l) Gouldamadine lilaborst poppen.
m) Mutaties van de Timor zebravink (tenzij anders vermeld in standaard)
Deze vogels mogen wel op de tentoonstelling blijvend geshowd worden.
NIET BEOORDEELD:
Iedere gezonde vogel, die tijdens de keuring wordt voorgedragen wordt gekeurd en
het bijbehorende keurbriefje wordt voorzien van een puntenwaardering.
De keurrichtlijnen sluiten echter een aantal vogels uit. De vogels, welke worden
uitgesloten met een onherstelbaar gebrek in de zin van het Besluit 1 Keurmeesterreglement NBvV Richtlijnen m.b.t. dierenwelzijn voor keurmeesters. Dit wil zeggen dat
dit vogels zijn die in hun dagelijks welzijn hinder ondervinden. Hierbij een opsomming
van wat nu onherstelbare gebreken zijn hierbij refererend naar de richtlijnen.
Bij deze vogels komt een diagonale schuine streep door de puntenrubriek, bij het eindtotaal
wordt NB (Niet Beoordeeld) vermeld. Bij de opmerkingen wordt uitsluitend vermeld waarom
de betreffende vogel niet gekeurd is.

Terug naar index

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Vogels die niet in conditie zijn (dik zitten) of anderszins de indruk wekken ziek te zijn.
Gestreste vogels
Vogels die niet in staat zijn om natuurlijk gedrag te laten zien, zoals het kunnen vliegen.
Vogels die onnatuurlijk gedrag vertonen, zoals bedelen naar voedsel door handopfok.
Vogels met beschadigde ogen die aan één of beide ogen blind zijn.
Vogels die een volledige nagel missen
Vogels die een teen missen.
Vogels die zulke lange nagels hebben dat ze daardoor aan het traliefront van de TT- kooi
blijven hangen of niet meer normaal op stok kunnen zitten.
Kanarierassen die volgens de standaard gekrulde nagels moeten hebben worden wel
gekeurd. Zijn de nagels echter zodanig gekruld en lang dat deze rassen niet meer op stok
kunnen zitten of aan het traliefront blijven hangen, dan geldt de regel dat ook deze vogels
niet worden gekeurd.
i) Vogels met een vergroeide teen of tenen (bijvoorbeeld door een breuk uit het verleden)
die de vogel hinderen om op stok te komen.
j) Vergroeide snavel. Waardoor het opnemen en pellen van zaad of andere voeding en
of het tot zich nemen van water op een natuurlijke wijze onmogelijk is.
k) Vergroeide vleugeldracht (bijvoorbeeld door een breuk uit het verleden) waardoor de vogel
niet meer normaal kan vliegen.
l) Het zichtbaar op de vogel aanwezig zijn van luizen en/of mijten.
m) Het zichtbaar laten zien van lumps en scally face (schurftmijt en wrattenziekte).
n) Het fokzuivere bezit van zijdeveer mutatie waardoor vliegen onmogelijk is.
o) Kweekselecties waardoor de vogel fysiek gehinderd wordt om natuurlijk gedrag te
vertonen worden niet meer gekeurd.
p) Kleurgrasparkieten met rozetten op de vleugels/rug (Hagoromo en Frillback).
q) Standaard grasparkieten waarbij beide verlengde staartpennen ontbreken.
r) Vogels in smerige of wrakke kooien.
s) Vogels achter glas.
t) Vogels met meer dan één vaste pootring, met een doorgezaagde (bonds)ring of een gekleurde
ring anders dan een vaste pootring, worden niet gekeurd. Uitgezonderd is de zogenaamde
sexe-ring, welke het geslacht aangeeft, aangelegd door een officiële instantie
Deze vogels dienen door de organisatie van de tentoonstelling te worden verwijderd.
ONREGELMATIGHEDEN:
Als er onregelmatigheden worden vastgesteld zoals bijvoorbeeld het bijkleuren van onderdelen z
oals veren, snavel of nagels komt er een diagonale streep door de puntenrubriek. De vogel krijgt
als eindtotaal NB met bij de opmerkingen de vermelding waarom de vogel deze niet
beoordeeld is. In het keurmeesterreglement staat vermeld hoe bij onregelmatigheden / vermeende
fraude verder door de keurmeester gehandeld dient te worden (melding bij de secretaris van
de KMV, opmaken van een rapport e.d.).

Vogels welke niet beoordeeld worden zijn onder andere:
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NIET GEVRAAGDE HYBRIDEN COMBINATIES

Onderstaande lijst is niet volledig.
Maar geeft de soorten aan, die als ze onderling aan elkaar
gekoppeld worden als ongewenste hybriden worden gekenmerkt.
Fringilla
Serinus
Carduelis
Spinus
Chloris
Acanthis flammea
Acanthis cannabina
Acanthis flavirostris
Rhodopechys
Leucosticte
Montifringilla
Pinicola
Carpodacus
Callacanthiss
Urocynchramu
Uragus
Pyrrhula
Haematospiza
Coccothraustes
Pyrrhoplectes
Loxia
Nigrita
Nesocharis
Emberidae
Catamblyrhynchinae
Cardinalinae
Thraupinae
Turdus
Sturnus
Corvidae
Linurgus
Pytilia
Mandingoa
Clytospiza
Hypargos
Euschistospiza

Vinken
Edelzangers – mozambiquesijs –
cini’s
Distelvinken
Sijzen
Groenvinken
Barmsijzen
Kneuter > Frater
Frater > Kneuter
Woestijnvinken - trompet–
mongoolse –roodvleugel en
vale woestijnvink.
Bergvinken
Sneeuwvinken
Haakbekken
Roodmussen
Roodwenkbrauwvink
Przewalski roodmus
Meesgoudvink
Goudvinken
Scharlakenvink
Appelvinken
Goudnekvink
Kruisbekken
Astrilden
Meesastrilden
Gorzen
Kuifvink
Kardinalen
Tangara's
Lijsters
Spreeuwen
Kraaien
Wielewaalvink
Melba- aurora- Wienerastrilden
Groene en Bruine druppelastrilden
Zaadkrakers
Rode druppelastrilde
Mierenpikkers

Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling

Parmoptila
Pyrenestes
Lagonosticta
Estrilda
Amandava
Ortygospiza
Ureaginthus
Amadina
Lonchura

Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling
Onderling

Erythrura
Oreostruthus
Neochmia
Poephila
Taeniopygia
Passer
Petronia
Neospiza
Zosterops
Meliphagidae
Paridae
Plocinae
Alaudidae
Ramphastidae
Bombycilla
Museicapidae
Timaliidae

Bergastrilden
Onderling
Blauwsnavel + ondersoorten
Onderling
Vuurvinken
Onderling
St Helena fazant, Napoleon,
teugel astrilde
Onderling
Tijgervinken
Onderling
Kwartelastrilden
Onderling
Blauwfazanten en granaatastrilden Onderling
Bandvink en roodkopamadine
Onderling
Rietvinken, nonnen, bronzemannen,
ekstertjes, parelhalsamadine,
zilver-en loodbek ,.rijstvogels
Onderling
Papegaaiamadines, ind. nonpareil. Onderling
Roodflank bergamandine
Onderling
Zonastrilde - binsenastrilde
Onderling
Masker- Spitsstaartam. en
Gordelgrasvink
Onderling
Zebravink Timor zebravink
Onderling
Mussen
Onderling
Rotsmussen
Onderling
Saotome dikbek
Onderling
Brilvogels
Onderling
Nektarvogels
Onderling
Mezen
Onderling
Wevers en wida's
Onderling
Leeuweriken
Onderling
Toekans
Onderling
Pestvogels
Onderling
Vliegenvangers
Onderling
Yuhinas -timallia's-gaailijsters
Onderling

Deze vogels krijgen geen keurpunten maar een diagonale streep door de rubriek punten en
bij het eindtotaal NG, met uitsluitend de motivatie waarom de vogel NG heeft gekregen.
Er wordt geen onderverdeling in de kolom puntenrubriek gemaakt.
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KEUROVERZICHT KEURBRIEFJES EN PUNTEN
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