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EUROPESE VOGELS

K.B.O.F.
UITGAVE 2018

APPELVINK

: 18 cm.
: Volronde forse vogel met een korte staart.
: Rustig, fier, iets doorgezakte poten.
: Hoornkleurig (winter), staalblauw (zomer) en zeer zwaar kegelvormig.
: Zwart met bruinrood regenboogvlies.
: Voorhoofd reebruin, bovenkop rosbruin, achterhoofd roodbruin, wangen geelbruin,
teugels en rond de snavelwortel zwart.
NEK
: Grauwgrijs.
RUG
: Bruingrijs.
KEEL
: Zwarte keelvlek met een smalle bleke omzoming.
BORST
: Zacht roestbruin.
FLANKEN : Zacht roestbruin.
BUIK
: Grijsachtig wit.
VLEUGELS : Pennen zwart met staalglans, buitenste pennen donkerblauwe dwarse sierveren, dekveren wit.
STUIT
: Geelbruin.
STAART
: Zonder inkeping met een witte band aan het uiteinde. Pennen zwart, buitenvlag zwart,
binnenvlag wit, grauwwitte eindzoom, bovenstaartdekveren roodbruin, onderstaartdekveren wit.
POTEN
: Vleeskleurig bruin.
NAGELS
: Donkerbruin.
POP
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Coccothraustes Coccothraustes

: In haar geheel bleker en grijzer.

TYPISCHE FOUTEN:
Keelvlek onregelmatig, snavelwortellijn onderbroken.
Borst bewolkt.
Vleugeltekening niet volledig.
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BARMSIJS AGAAT
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: 13,5 cm.
: Volrond, gedrongen.
: Levendige klimvogel, ietwat gedrukte houding op stok.
: Fletsgeel met grijsbruine spits, ondersnavel geler.
: Donkerbruin.
: Grijzige grondkleur met fijne zwartgrijze ongelijnde bestreping, melanisatie tot aan de
snavelwortel, karmijnrood petje, achterhoofd iets lichter, grijzige wenkbrauwstreep,
wangen grijs, teugels grijszwart.
NEK
: Grijsachtige grondkleur met fijne zachte grijszwarte bestreping.
RUG
: Grijsachtige grondkleur met fijne zachte grijszwarte bestreping.
KEEL
: Grijswit met een goed afgelijnde bef.
BORST
: Op grijswitte ondertint karmijnrood bij overjarige mannen, grijszwarte bestreping moet
zichtbaar zijn, middenborst iets lichter.
FLANKEN : Grijzige grondkleur met grijszwarte lengtestrepen.
BUIK
: Grijswit.
VLEUGELS : Grijszwart, licht omzoomde vleugeltoppen, grijzige vleugelbanden.
STUIT
: Grijswit met rozerode bijtint.
STAART
: Grijszwart, licht omzoomd aan het einde, dekveren met bleke eindzomen, lichte inkeping.
POTEN
: Bruin tot vleeskleurig.
NAGELS
: Donker.
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Carduelis flammea cabaret

POP

: Mist karmijnroze op de borst (ook bij de jonge mannen).

TYPISCHE FOUTEN:
Onregelmatige bef, onzichtbare of te fletse tekening (Gedeeltelijk pastelfactor).
Niet helder genoeg tussen de tekening.
Abnormale snavelkleur.
De barmsijs cabaret agaat is kleiner, de grondkleur is iets bruiner, minder helder tussen de tekening. De bestreping is harder. De vleugeltekening is minder duidelijk.
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BARMSIJS BRUIN
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Carduelis flammea cabaret
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: 11,5 cm.
: Volslank.
: Rechtopzittend, beweeglijke klimmer.
: Fletsgeel met bruinachtige spits, ondersnavel geler.
: Bruin.
: Voorhoofd fel bruin, karmijnrood petje, achterhoofd iets lichter van kleur, smalle beige
wenkbrauwstreep, wangen warmbruin.
NEK
: Bruin met een zachtbruine bestreping.
RUG
: Warmbruin met een zachtbruine bestreping.
KEEL
: Warmbruin met een goed afgelijnde donkere bef.
BORST
: Warmbruin met een karmijnroze marmering bij overjarige mannen, middenborst is iets
opgebleekt.
FLANKEN : Warmbruin met nog duidelijke lengtestrepen.
BUIK
: Bleekbeige.
VLEUGELS : Bruin, lichtomzoomde vleugeltoppen, beige vleugelbanden.
STUIT
: Warmbruin met een lichtroze schijn.
STAART
: Bruin, licht omzoomd aan het einde.
POTEN
: Bruin tot vleeskleurig.
NAGELS
: Bruin.
POP

: Mist de karmijnroze kleur op de borst zoals bij de jonge mannen.

TYPISCHE FOUTEN:
Onregelmatige bef.
Te flets van kleur, niet bruin genoeg.
Abnormale snavelkleur (oranjekleurig).
De Noordse barmsijs bruin is groter, de grondkleur is lichter bruin en de bestreping is lichter (zachter) bruin.
De vleugeltekening is bleker en de rug vertoont een bleke streep.
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BARMSIJS CABARET
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: 11,5 cm.
: Volslank.
: Rechtopzittend, beweeglijke klimmer.
: Fletsgeel met een bruine spits, ondersnavel geel.
: Donkerbruin.
: Voorhoofd donkerbruin, karmijnrood petje, achterhoofd lichterbruin met een
fijne donkerbruine bestreping, smalle bleekbruine wenkbrauwstreep, wangen
donkerbruin gestreept, teugels donkerbruin tot zwart.
NEK
: Bruin met geelbruine omzoming, zwartbruine bestreping.
RUG
: Bruin met geelbruine omzoming, zwartbruine bestreping.
KEEL
: Warmbruin met een goed afgelijnde zwarte bef.
BORST
: Warmbruin met een karmijnroze marmering.
FLANKEN : Warmbruin met donkerbruine lengtestrepen.
BUIK
: Bleekbruin.
VLEUGELS : Donkerbruin, lichtbruin omzoomde vleugeltoppen, beige vleugelbanden.
STUIT
: Warmbruin met een lichtroze schijn, fijne donkerbruine streepjes.
STAART
: Donkerbruin, licht omzoomd aan het einde.
POTEN
: Donkerbruin tot zwart.
NAGELS
: Zwart.
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Carduelis flammea cabaret

POP

: Mist karmijnrood op de borst zoals bij de jonge mannen.

TYPISCHE FOUTEN:
Onregelmatige wenkbrauwstrepen.
Onregelmatige bef.
Abnormale snavelkleur (oranje).
KEURTECHNISCHE OPMERKING:
Barmsijs cabaret moet zo bruin mogelijk zijn. Rood petje is aanbevolen

K.B.O.F. ©
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BARMSIJS ISABEL

B.

: 11,5 tot 14 cm.
: Volslank.
: Rechtopzittend, beweeglijk.
: Fletsgeel met lichtbruine spits.
: Roodbruin.
: Beige met rozerood petje met eventueel een roze waas op de wangen.
: Beige.
: Lichtbeige met lichtbruine bestreping, nog goed zichtbaar.
: Lichtbeige met een lichtbruine bef.
: Lichtbeige met lichtbruine bestreping, rozerode marmering bij overjarige mannen.
: Lichtbeige met een lichtbruine bestreping.
: Vuilwit.
: Lichtbruine vleugelpennen, lichtbeige vleugelbanden, dekveren met lichtbruinbeige zomen.
: Lichtbeige met lichtbruine bestreping (kan een roze schijn vertonen).
: Lichtbruine pennen die lichtbeige omzoomd zijn, lichte inkeping.
: Vleeskleurig.
: Vleeskleurig.
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Carduelis flammea cabaret

POPPEN EN JONGE MANNEN:
Vertonen geen rozerode borst.
TYPISCHE FOUTEN:
Te weinig bestreping zichtbaar op rug en flanken, te weinig of onregelmatige bef.
Abnormale snavelkleur (Orange).
Geheel te bruin of te fel opgebleekt, geloogde pennen.
KEURTECHNISCHE OPMERKING:
De barmsijs cabaret isabel is kleiner, de grondkleur is iets warmer tussen de tekening. De
bestreping is iets duidelijker. De vleugeltekening is iets minder duidelijk.

K.B.O.F. ©
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BARMSIJS KOBALT

: 11,5 cm.
: Volslank.
: Rechtopzittend, beweeglijke klimmer.
: Bovensnavel zo egaal mogelijk zwart, ondersnavel zwart met geelachtige zijkanten.
: Zwart.
: Voorhoofd zwart met karmijnrood petje dat minder zichtbaar is als bij de wildkleur.
Achterhoofd donkerbruin tot zwart en gestreept. Smalle bruine wenkbrauwstreep.
Wangen zwartbruin tot zwart. Teugels zwart.
NEK
: Donkerbruin met een lichtere omzoming, zwart gestreept.
RUG
: Idem.
KEEL
: Donkerbruin met een iets uitlopende zwarte bef.
BORST
: Bruin tot donkerbruin met zwarte bestreping. Karmijnrode marmering bij overjarige mannen.
FLANKEN : Bruin met een zwarte bestreping.
BUIK
: Iets lichter bruin dan de flanken.
VLEUGELS : Zwart, bruin omzoomde vleugeltoppen en bruine vleugelbanden.
STUIT
: Bruin met zwarte streepjes, kan een rode schijn vertonen.
STAART
: Zwart met een lichtere omzoming.
POTEN
: Zwart.
NAGELS
: Zwart.
POP
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Carduelis flammea cabaret

: Mist karmijnrood op de borst zoals bij de jonge mannen.

KEURTECHNISCHE OPMERKING:
Dit is een keurrichtlijn, er moet gestreefd worden naar een zo donker mogelijke barmsijs.

K.B.O.F. ©
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BARMSIJS NOORDS

POP
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: 13,5 cm.
: Volrond, gedrongen.
: Levendige klimvogel, ietwat gedrukt op stok.
: Fletsgeel aan worteldeel, bovenspits bruin tot donkerbruin.
: Donkerbruin tot zwart.
: Grijze grondkleur met fijne zwartbruine ongelijnde bestreping, karmijnrood petje,
grijsachtige wenkbrauwstreep, wangen bruingrijs en zwartbruine teugels.
NEK
: Grijze grondkleur met een fijne korte ongelijnde zwartbruine bestreping.
RUG
: Grijze grondkleur met een fijne korte ongelijnde zwartbruine bestreping.
KEEL
: Grijswit met een zwarte bef.
BORST
: Op grijswitte ondertint een karmijnrode marmering.
FLANKEN : Grijze grondkleur met zwartbruine lengtestrepen.
BUIK
: Grijswit.
VLEUGELS : Zwartbruin met een blekere zoming, dekveren met bleke eindzomen, twee bruingrijsachtige vleugelbanden vormend.
STUIT
: Grijswit met een rozerode bijtint.
STAART
: Zwartbruin met blekere zoming, dekveren bleke eindzomen, lichte inkeping.
POTEN
: Bruin tot zwart.
NAGELS
: Zwart.
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Carduelis flammea flammea

: Zonder rozerood en een ietwat zwaardere tekening.

TYPISCHE FOUTEN:
Grondkleur te bruin.
Wazige bef.
Te rode bek (te fel opgevoerd).
KEURTECHNISCHE OPMERKING:
Barmsijs Noords moet zo grijs mogelijk zijn. Een rood petje is aanbevolen.
Jonge mannen bezitten geen karmijnrode tekening op de borst.
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BARMSIJS WITSTUIT

POP
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: 12 cm.
: Volrond, gedrongen.
: Levendige klimvogel, ietwat gedrukt.
: Fijn en puntig, hoornachtig geel, bovenspits bruin tot donkerbruin.
: Donkerbruin tot zwart.
: Grijze grondkleur met minimale zwartbruine tekening, karmijnrood petje, grijsachtige
wenkbrauwstreep, wangen beigegrijs en zwartbruine teugels en snavelomlijning.
NEK
: Grijsbeige grondkleur met een fijne korte ongelijnde zwartbruine bestreping.
RUG
: Grijsbeige grondkleur met een fijne korte ongelijnde zwartbruine bestreping.
KEEL
: Grijswit met een zwart befje.
BORST
: Op grijswitte ondertint een karmijnrode marmering.
FLANKEN : Grijsbeige grondkleur met minimale zwartbruine lengtestrepen.
BUIK
: Wit.
VLEUGELS : Zwartbruin met een blekere zoming, dekveren met bleke eindzomen, twee grijsachtige
vleugelbanden vormend, de vier buitenste pennen langer.
STUIT
: Wit met een rozerode bijtint.
STAART
: Zwartbruin met grijswitte zoming, dekveren bleke eindzomen, lichte inkeping.
POTEN
: Bruin tot zwart.
NAGELS
: Zwart.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP

O

.F
.

Carduelis Hornemanni

: Zonder rozerood en ietwat meer flanktekening.

TYPISCHE FOUTEN:
Grondkleur te bruin.
Te veel flanktekening
Te grote bek
KEURTECHNISCHE OPMERKING:
Jonge mannen bezitten geen karmijnrood op de borst en zijn iets meer getekend .
K.B.O.F. ©
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BOOMKLEVER MAN en POP
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Sitta europaea

: Ongeveer 14 cm
: Een gedrongen actieve vogel met een stevige, puntige snavel.
: Meestal omlaag hangend met een wat opgerichte kop.
: Stevig, puntig en staalblauw.
: Zwart.
: Plat, spits kegelvormig, niet gewelfd, blauwgrijs. Een zwarte oogstreep die vanaf de snavel
door het oog tot iets voorbij de nek, een beetje afhellend doorloopt.
De wangen zijn vuilwit.
NEK
: Blauwgrijs.
KEEL
: Vuilwit, zoals de wangen.
BORST
: Roestbruin tot aan de zwarte oogstreep, reikt net tot achter de wangen.
RUG
: Blauwgrijs.
FLANKEN : Roestbruin, naar achter toe wat meer kastanjebruin.
BUIK
: Roestbruin.
VLEUGELS : Armpannen: blauwgrijs met een lichtere omzoming, vooral op de uiteinden.
Slagpennen: Meer bruingrijs, ook met een lichtere omzoming.
STUIT
: Blauwgrijs.
STAART
: Bovenstaart blauwgrijs.
Onderstaart net achter de aars kastanjebruin met in elk veertje een lichte vlek.
POTEN
: Stevige bruine poten.
NAGELS
: Hoornkleurig, met vooral aan de achtertenen een wat langere nagel.
POP
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DISTELVINK AGAAT
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: 12 à 14 cm.
: Volslank
: Rechtopzittend, beweeglijk.
: Hoornkleurig met een tamelijk lange spits.
: Donkerbruin.
: Teugels en borstelveren bruingrijs, rood masker tot achter het oog, donker zwartgrijze band
zijdelings uitlopend, de witte wangen met een gelige schijn aan de oren, omlijnend.
NEK
: Witte licht getinte band in de achterhals.
RUG
: Grijsbruin.
KEEL
: Masker en wit goed afgelijnd.
BORST
: Grijsbruin met witte paddestoel, daarboven licht grijsbruin.
FLANKEN : Licht grijsbruin uitvloeiend naar wit.
BUIK
: Wit.
VLEUGELS : Handpennen minimaal opgebleekt zwart, buitenvlag in het midden geel, de buitenste twee
niet. Op de toppen van de armpennen een witte eindvlek. Dekveren donker bruingrijs.
STUIT
: Vuilwit.
STAART
: Pennen minimaal opgebleekt zwart, de buitenste twee pennen een witte vlek op de binnenbaard, eindzomen met een witte eindvlek. De bovenstaartdekveren zijn grijs met witte eindzomen, de onderstaartdekveren zijn wit.
POTEN
: Hoornkleurig.
NAGELS
: Hoornkleurig.
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Carduelis carduelis parva

POP

: Iets minder kleurrijk, masker reikt maar tot halfweg de ogen.

TYPISCHE FOUTEN:
Masker niet goed afgelijnd.
Te onduidelijke paddestoel.
Te onregelmatige spiegels.

K.B.O.F.©
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DISTELVINK AMINET

B.

: 12 à 14 cm.
: Volslank
: Rechtopzittend, beweeglijk.
: Hoornkleurig met een tamelijk lange spits.
: Bruin.
: Teugels en borstelveren bruingrijs, rood masker tot achter het oog, donker zwartgrijze band
zijdelings uitlopend, de witte wangen met een geelachtige schijn aan de oren, omlijnend.
NEK
: Witte licht getinte band in de achterhals.
RUG
: Zandkleurig, met zachte roze schijn.
KEEL
: Masker en wit goed afgelijnd.
BORST
: Zandkleurig met witte paddenstoel, daarboven licht zandkleurig, gele borststippen.
FLANKEN : Licht zandkleurig uitvloeiend naar wit.
BUIK
: Wit.
VLEUGELS : Handpennen minimaal opgebleekt zwart, buitenvlag in het midden geel, de buitenste twee
niet. Op de toppen van de armpennen een witte eindvlek. Dekveren donker bruingrijs.
STUIT
: Vuilwit.
STAART
: Pennen minimaal opgebleekt zwart, de buitenste twee pennen een witte vlek op de binnenbaard, eindzomen met een witte eindvlek. De bovenstaartdekveren zijn grijs met witte eindzomen, de onderstaartdekveren zijn wit.
POTEN
: Hoornkleurig.
NAGELS
: Hoornkleurig.
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Carduelis carduelis parva

POP

: Iets minder kleurrijk, masker reikt maar tot halfweg de ogen.

TYPISCHE FOUTEN
: Masker niet goed afgelijnd.
: Te onregelmatige spiegels.
: Te lange snavel

K.B.O.F. ©
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DISTELVINK BRUIN

B.

: 12 à 14 cm.
: Volslank.
: Rechtopzittend, beweeglijk.
: Vleeskleurig met tamelijk lange spits.
: Bruin.
: Teugels en borstelveren bruin, rood masker tot achter het oog. Donkerbruine band zijdelings
uitlopend, de witte wangen met een gelige schijn aan de oren, omlijnend.
NEK
: Witte lichtbruingetinte band in de achterhals.
RUG
: Bruin.
KEEL
: Het masker en het wit goed afgelijnd.
BORST
: Bruin met een witte paddestoel en daarboven lichtbruin.
FLANKEN : Bruin, uitvloeiend naar wit.
BUIK
: Wit.
VLEUGELS : Handpennen bruin, buitenvlag in het midden geel, bij de buitenste twee pennen niet. Op de
toppen van de armpennen een vuilwitte vlek. De dekveren zijn donkerbruin.
STUIT
: Vuilwit.
STAART
: Pennen bruin, de buitenste twee pennen hebben een witte vlek op de binnenbaard, eindzomen met een witte eindvlek. Bovenstaartdekveren bruin met witte eindzomen. Onderstaartdekveren wit.
POTEN
: Hoornkleurig.
NAGELS
: Hoornkleurig.
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Carduelis carduelis parva

POP

: Iets minder kleurrijk, masker reikt maar tot halfweg de ogen.

TYPISCHE FOUTEN:
Masker niet goed afgelijnd.
Te onduidelijke paddestoel.
Te onregelmatige spiegels.

K.B.O.F. ©
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DISTELVINK ISABEL

: 12 à 14 cm.
: Volslank
: Rechtopzittend, beweeglijk.
: Hoornkleurig met een tamelijk lange spits.
: Roodbruin.
: Teugels en borstelveren isabelkleurig, rood masker tot achter het oog, lichter isabelkleurige
band zijdelings uitlopend, de witte wangen met een geelachtige schijn aan de oren, omlijnend.
NEK
: Witte lichtgetinte band in de achterhals.
RUG
: Isabelkleurig.
KEEL
: Masker en wit goed afgelijnd.
BORST
: Licht isabelkleurig met witte paddenstoel.
FLANKEN : Licht isabelkleurig uitvloeiend naar wit.
BUIK
: Wit.
VLEUGELS : Handpennen donker isabelkleurig, buitenvlag in het midden geel, de buitenste twee niet. Op
de toppen van de armpennen een witte eindvlek. Dekveren isabelkleurig.
STUIT
: Vuilwit.
STAART
: Pennen donker isabelkleurig, de buitenste twee pennen een witte vlek op de binnenbaard,
eindzomen met een witte eindvlek. De bovenstaartdekveren isabelkleurig met witte
eindzomen, de onderstaartdekveren zijn wit.
POTEN
: Licht hoornkleurig.
NAGELS
: Licht hoornkleurig.
POP
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Carduelis carduelis parva

: Iets minder kleurrijk, masker reikt maar tot halfweg de ogen.

TYPISCHE FOUTEN
: Masker niet goed afgelijnd.
: Te onduidelijke paddenstoel.
: Te onregelmatige spiegels.
K.B.O.F.©
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DISTELVINK

O

: 12 à 14 cm.
: Volslank.
: Rechtopzittend, beweeglijk.
: Witgrijs tot vleeskleurig met een tamelijk lange donkere spits.
: Donkerbruin.
: Teugels en borstelveren zwart, karmijnrood masker tot achter oog brede diepzwarte
band op bovenschedel zijdelings uitlopend en de vuilwitte wangen omlijnend.
NEK
: Witte bruingetinte band in de achterhals.
RUG
: Kastanjebruin.
KEEL
: Masker en wit goed afgelijnd.
BORST
: Bruin met een witte paddestoel, erboven iets lichter.
FLANKEN : Bruin, uitvloeiend naar de broek.
BUIK
: Wit.
VLEUGELS : Handpennen zwart, buitenvlag in het midden geel de buitenste twee niet. Op de toppen
van de armpennen een grauwwitte eindvlek en de dekveren zijn zwart.
STUIT
: Vuilwit.
STAART
: Pennen zwart, de buitenste twee pennen hebben een witte vlek op de binnenbaard.
De eindzomen van de pennen hebben een witte eindvlek, bovenstaartdekveren zwart
met een gelige eindzoom, onderstaartdekveren licht met een beige eindzoom.
POTEN
: Vleeskleurig.
NAGELS
: Bruin.
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Carduelis Carduelis

POP

: Iets minder kleurrijk, masker reikt maar tot halverwege het oog.
: Grijsbruine snorharen en een zwartbruin schouderdek.

TYPISCHE FOUTEN:
Masker niet goed afgelijnd.
Paddestoel onduidelijk.
Onregelmatige spiegels.
KEURTECHNISCHE OPMERKING:
De Siberische putter is groter, de kleuren zijn helderder en de borst, flanken en wangen
witter (zie foto).

K.B.O.F. ©
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DISTELVINK SATINET

B.

: 12 à 14 cm.
: Volslank
: Rechtopzittend, beweeglijk.
: Hoornkleurig met een tamelijk lange spits.
: Rood.
: Teugels en borstelveren zacht bruingrijs, rood masker tot achter het oog, isabelkleurige band
zijdelings uitlopend, de witte wangen met een geelachtige schijn aan de oren, omlijnend.
NEK
: Witte licht getinte band in de achterhals.
RUG
: Zacht isabelkleurig.
KEEL
: Masker en wit goed afgelijnd.
BORST
: Licht isabelkleurig met witte paddenstoel, gele borststippen.
FLANKEN : Heel licht isabelkleurig uitvloeiend naar wit.
BUIK
: Wit.
VLEUGELS : Handpennen isabelkleurig, buitenvlag in het midden geel, de buitenste twee niet. Op de
toppen van de armpennen een witte eindvlek. Dekveren zacht isabelkleurig.
STUIT
: Vuilwit.
STAART
: Pennen isabelkleurig, de buitenste twee pennen een witte vlek op de binnenbaard, eindzomen
met een witte eindvlek. De bovenstaartdekveren licht isabelkleurig met witte eindzomen, de
onderstaartdekveren zijn wit.
POTEN
: Licht hoornkleurig.
NAGELS
: Licht hoornkleurig.
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Carduelis carduelis parva

POP

: Iets minder kleurrijk, masker reikt maar tot halfweg de ogen.

TYPISCHE FOUTEN
: Masker niet goed afgelijnd.
: Te onregelmatige spiegels.
: Te lange snavel

K.B.O.F. ©
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EKSTER

POP

: Staart iets korter, oog iets lichter maar zeer moeilijk te herkennen.

STUIT
STAART

B.

POTEN
NAGELS

: 46 cm.
: Volslank, lange staart.
: Fier opgericht met stoute blik.
: Zwart.
: Zwart.
: Zwart, groenviolette metaalglans.
: Zwart, groenviolette metaalglans.
: Zwart, metaalglans.
: Zwart, metaalglans.
: Bovenborst zwart, onderborst wit.
: Wit.
: Wit.
: Zwart, groenachtige glans op buitenvlag, binnenvlag witachtig, dekveren wit.
Opgelet: de drie buitenste pennen zijn trapsgewijs korter.
: Wit met grijs tot zwarte dwarsband.
: Lang, zwart met een groenblauwe metaalglans, onderste (buitenste) pennen trapsgewijs korter.
: Zwart.
: Zwart.
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Pica Pica

TYPISCHE FOUTEN:
Onregelmatige of getande borstlijn.
Te slank.
Witte velden onzuiver.
KEURTECHNISCHE OPMERKINGEN:
Bij jonge vogels is het wit meer roomkleurig.
K.B.O.F. ©
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EUROPEES BAARDMANNETJE

: 16 à 17 cm.
: Volrond, lang.
: Gedrukt.
: Oranjegeel, nogal spits.
: Donker met geeloranje oogrand
: Lichtgrijs voorhoofd doorlopend naar een iets donkerder grijze schedel, tussen snavel en
oog puntig naar beneden lopende zwarte driehoekige baardstreep.
NEK
: Grijs overgaand in kaneelbruin.
KEEL
: Lichtgrijs.
BORST
: Iets donkerder grijs dan de keel.
RUG
: Kaneelbruin.
FLANKEN : Zacht kaneelbruin zonder flankstrepen.
BUIK
: Grijzig overgaand in kaneelbruin.
VLEUGELS : Pennen zwartbruin, buitenste slagpennen wit omzoomd, grote vleugeldekveren met
witbruine tint.
STUIT
: Kaneelbruin.
STAART
: Zeer lang (halve lengte van de vogel), trapsgewijs, bovenstaart kaneel-bruin,
onderstaart lichter gekleurd.
POTEN
: Donkerbruin tot zwart.
NAGELS
: Zwart.
POP

K.B.O.F. ©
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Panurus biarmicus

: Met kaneelbruine kop, mist baardstreep en wat fletser van kleur.
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EUROPESE KANARIE

POP

B.

: 11,5 cm.
: Geblokt
: Rechtopzittend.
: Kegelvormig, kort, klein, grijsachtig.
: Donkerbruin.
: Voorhoofd en wenkbrauwstreep heldergeel, wangen groengeel gestreept, achternek
bruingrijs gestreept.
NEK
: Halvemaanvormige gele tekening in de nek.
KEEL
: Heldergeel.
BORST
: Heldergeel.
RUG
: Grijsbruinachtig met zwarte bestreping.
FLANKEN : Groengeel met bruinzwarte tekening.
BUIK
: Lichtgrijs.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart buitenvlag geelgroen gezoomd, twee lichte vleugelbanden vormend.
STUIT
: Heldergeel.
STAART
: Bruinzwart tot donkergroen met lichte zoom.
POTEN
: Bruin.
NAGELS
: Donkerbruin.
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Serinus Serinus

: Doffer, minder heldergeel, bredere, duidelijkere bestreping op borst en flanken.

TYPISCHE FOUTEN:
Onregelmatige flank- en/of koptekening.
Onderbroken vleugelstrepen.
Staart met een gele binnenvlag.

K.B.O.F. ©
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FRATER

POTEN
NAGELS

: 13,5 cm.
: Volslank, halfrondgevormde schedel.
: Vrij schuw.
: Korenwasgeel.
: Donkerbruin.
: Okerbruin met zwartbruine lengtestrepen, roestbruine teugels.
: Dofbruin met een regelmatige zwartbruine bestreping.
: Dofbruin met een regelmatige zwartbruine bestreping.
: Licht okerbruin.
: Okerbruin, fijne zwartbruine bestreping begint zonder overgang.
: Idem
: Gebrokenwit
: Bruinzwart, een smalle witte zoom aan de buitenvlag en een bredere zoom aan de
binnenvlag, binnenste pennen met brede geelbruine zomen.
: Karmijnroze gezoomd.
: Pennen bruinzwart met een witte zoom, middenste paar met lichtgeelbruine zomen.
De bovenstaartdekveren zijn bruinzwart en geelbruin gezoomd, de onderstaartdekveren zijn wit.
: Bruinzwart.
: Zwart en tamelijk lang.

POP

: Identiek aan de man behalve de stuit is bruingrijs met een zwarte tekening.

STUIT
STAART

K.
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Carduelis flavirostris

TYPISCHE FOUTEN:
Platte kop.
Te bleke poten.
Te zware borst.
K.B.O.F. ©
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GEELGORS
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Emberiza Citrinella

SNAVEL
OGEN
KOP

K.

GROOTTE : 15 cm.
VORM
: Volslanke forse vogel met een vrij lange staart.
HOUDING : Ietwat gedrukt, van nature bodemvogel.
: Grijsachtig, onderbek iets lichter.
: Bruinzwart.
: Citroengeel met donkerbruine tot zwarte V-tekening op kruin die doorloopt tot in de nek,
op de wangen een bruine hoefvormige vlek.
NEK
: Geel overgaand in groenachtig bruin.
RUG
: Groenbruin met bruinzwarte bestreping.
KEEL
: Citroengeel met roodbruinachtige baardstrepen.
BORST
: Groenachtig geel met gesluierde bruinrode band.
FLANKEN : Roestbruine lengtestrepen.
BUIK
: Citroengeel met fijne donkere tekening.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart met isabelachtige buitenzoom, omzoming dekveren vormen isabelkleurige vleugelbanden.
STUIT
: Roestbruin.
STAART
: Bruinzwart met witgele zoming, buitenste pennen onderkant langwerpige witte vlek.
POTEN
: Vleeskleurig tot bruin.
NAGELS
: Hoornkleurig tot donkerbruin.
POP

: Geel is vervangen door groenachtig bruin, in haar geheel zwaarder getekend.

TYPISCHE FOUTEN.
Onderbrokene kopstrepen en borstband, wangtekening ongelijk.
Te slank.
Bonte nagels, omzoming schouderdek te bleek.
K.B.O.F. ©
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GEKRAAGDE ROODSTAART
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Phoenicurus phoenicurus

: Ongeveer 14 cm.
: Nogal lang.
: Opgericht (soms liggend), trillende staart.
: Lang en scherp, loodgrijs.
: Zwart met een donkergrijs bepluimde oogrand.
: Spits, zwarte voorhoofdsband die doorloopt tot boven het oog, over de oorstreek tot op de
vleugelbocht en de borst, overdekt met een witte schimmel, achter de voorhoofdband tot
halverwege de schedel een niet afgelijnde witte vlek.
NEK
: Blauwgrijs.
KEEL
: Zwart met een witte schimmel.
BORST
: Oranjeroodbruin met een witte schimmel.
RUG
: Vuilgrijs met een bruine waas.
FLANKEN : Bruingrijs zonder flankstrepen.
BUIK
: Isabelkleurig.
VLEUGELS : Donkerbruin met een lichtbruine omzoming.
STUIT
: Roestbruin.
STAART
: Roestbruin, buitenste pennen bruinzwart.
POTEN
: Donker tot zwart.
NAGELS
: Zwart.

POP

K.B.O.F. ©

: Veel matter en bruiner van kleur.
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GELE KWIKSTAART

POP

B.

: 16,5 cm.
: Volslanke, forse vogel met een lange staart.
: Ietwat gedrukt, van natuur uit een bodemvogel.
: Donkere, fijne snavel.
: Donkere ogen met een lichte oogring.
: Groenbruin doorlopend naar de nek, lichte wenkbrauwstreep lopend voorbij het oog, zwarte
teugel, groengrijze wangen en een lichtcrème baardstreep.
NEK
: Grijs.
KEEL
: Diepgeel.
BORST
: Diepgeel.
RUG
: Olijfgroen.
FLANKEN : Diepgeel.
BUIK
: Diepgeel.
VLEUGELS : Pennen bruingrijs, armpennen met lichtgele tot vuilwitte omzoming, dekveren bruingrijs met
lichtgele tot vuilwitte omzoming.
STUIT
: Geelgroen.
STAART
: Bruingrijs met buitenste pennen die een witte omzoming hebben, onderzijde wit.
POTEN
: Zwart.
NAGELS
: Zwart.
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Moticilla flava

: In haar geheel doffer van kleur.

Keurtechnische opmerking:
Jonge mannen zijn minder intensief van kleur.
De foto is deze van een jonge vogel, deze is nog niet volledig op kleur.

K.B.O.F. ©
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GOUDVINK BRUIN MAN

B.

: 14 tot 18 cm
: Volslank gedrongen met voldoende volume.
: Rustige houding, mag beweeglijk zijn.
: Bruinkleurig, in verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt.
: Zwart/bruin, oogringen opvallend lichtbruin
: Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek een bruinzwarte niet getande kap, op het uiteinde niet
smaller of uitlopen op een punt. wangen zijn oranjerood. schedeldak is mooi rond.
NEK
: Kort, gevuld zonder inval, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL
: Onder de kap oranjerood en goed duidelijk afgelijnd. Voldoende breed.
BORST
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, intens oranjerood.
RUG
: Lichter blauwgrijs kleurig, zonder rode aanslag. Minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Oranjerood idem als de borst.
BUIK
: Oranjerood en zuiver wit naar de aarsstreek toe. Aarsbevedering is oranje kleurig.
VLEUGELS : Glanzend bruinzwart, einde vlag primaire veren ingezoomd en vrij licht opgebleekt,
donkerbruine dekveren met lichte eindzoom vormen de heldere vleugelband, zoom van
buitenste vleugelpen kan te storend bleek zijn (brede witte lijn vormend) over de volle
lengte, 2 veertjes met roodoranje vlek bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT
: Overwegend zuiver wit.
STAART
: Glanzend bruinzwart gelijk aan de vleugelpennen. Staartdekveren idem
POTEN
: Vleeskleurig
NAGELS
: Bleek vleeskleurig.
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Pyrrhula pyrrhula

KEURTECHNISCHE OPMERKING:
: Bij jonge vogels is de ondersnavel bleker en zijn de vleugelbanden wat bruiner.
TYPISCHE FOUTEN:
Te weinig of te smalle keeltekening.
Doorkleuring in rugdek en/of vleugelband storend.
Snavel niet in verhouding met de kop en te donker.
Te platte kop.
Vlekkerig op de borst, tweekleurig.
K.B.O.F. ©
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GOUDVINK BRUIN POP

B.

: 14 tot 18 cm
: Volslank gedrongen met voldoende volume.
: Rustige houding, mag beweeglijk zijn.
: Bruinkleurig, in verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt.
: Zwart/bruin, oogringen opvallend bruin.
: Vanaf aanzet keel tot ruim op het achterhoofd een bruinzwarte niet getande kap, op het
uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt, wangen bruin zonder roestrode
aanslag, schedeldak is mooie rond.
NEK
: Kort, gevuld zonder inval, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL
: Onder de kap vaal bruin en goed duidelijk afgelijnd, kap voldoende breed en niet
onderbroken
BORST
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, vaalbruin.
RUG
: Lichter grauwgrijsbruin, zonder rode aanslag, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Vaalbruin idem als de borst.
BUIK
: Vaal bruin en zuiver wit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering wit.
VLEUGELS : Glanzend bruinzwart, einde vlag primaire veren ingezoomd en vrij licht opgebleekt,
donkerbruine dekveren met lichte eindzoom vormen de heldere vleugelband, zoom van
buitenste vleugelpen kan te storend bleek zijn (brede witte lijn vormend) over de volle
lengte, 2 veertjes met roodoranje vlek bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT
: Overwegend zuiver wit.
STAART
: Glanzend bruinzwart gelijk aan de vleugelpennen, staartdekveren idem
POTEN
: Vleeskleurig
NAGELS
: Bleek vleeskleurig.
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Pyrrhula pyrrhula

KEURTECHNISCHE OPMERKINGEN:
Bij jonge vogels is de ondersnavel bleker en zijn de vleugelbanden bruiner.
De kap zal bij de pop niet zo breed zijn als bij een man
TYPISCHE FOUTEN:
Te weinig of te smalle keeltekening.
Roestrode doorkleuring in de wangen.
Snavel niet in verhouding met de kop en te donker.
Grondkleur te bleek.
De kap te kort, te smal op uiteinde of te puntig.
K.B.O.F. ©
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GRAUWE GORS

: 18 cm.
: Fors, volrond, iets gewelfde rug.
: Rustig, ietwat gedrukt, grondvogel.
: Zware bek, licht hoornkleurig met bruine spits.
: Donkerbruin, bleke oogring.
: Bruingrijs met donkere bestreping, donker boven neuswortel, wangen beige met zwartbruine eindvlekjes.
NEK
: Bruingrijs met donkere tekening.
RUG
: Idem.
KEEL
: Beigebruin met donkere baardstrepen.
BORST
: Beigebruin met zwartbruine eindvlekjes, benedenborst kan een vlek tonen.
FLANKEN : Beigebruin met zwartbruine lengtestrepen.
BUIK
: Iets lichter met een fijnere bestreping.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart, binnenvlag grauwwit, geelbruine zoom langs de buitenvlag, dekveren
bruinzwart met geelbruine zoom alzo vleugelbanden vormend, ondervleugeldekveren
geelwit.
STUIT
: Geelbruin.
STAART
: Bruinzwart met beige zoming.
POTEN
: Vleeskleurig.
NAGELS
: Bruin.
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Emberiza Calandra

TYPISCHE FOUTEN:
: Onregelmatige bestreping.
: Te klein of te slank.
: Opening in borstvlek.

K.B.O.F. ©
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GROENVINK AGAAT
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Carduelis chloris
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: 15 cm.
: Geblokt, ronde kop, geen nekinval.
: Rustig, poten mogen iets doorbuigen.
: Dik, kegelvormig en vleeskleurig.
: Zwartachtig bruin.
: Asgrauw, duidelijke bleke wenkbrauwstreep.
: Asgrauw.
: Bleek geelgrijs met duidelijke baardstrepen.
: Geelgrijs.
: Loodgrijs op een gele grondkleur.
: Geelgrijs, bleker naar de aarsstreek toe.
: Loodgrijs, met een zeer fijne bestreping.
: Pennen zwartgrijs met een heldergele buitenvlag en bleke (grijze) omzoming.
: Geelgrijs.
: Licht gevorkt, pennen zwartgrijs, gele staartwortel.
: Vleeskleurig.
: Hoornkleurig.

POP

: Overwegend grijzer, minimaal geel en meer getekend.

TYPISCHE FOUTEN:
Te slank, nekinval.
Onduidelijke baardstrepen.
Te fel opgebleekte pennen of bruinachtige staartpennen.
K.B.O.F. ©

T.C. EUROPESE VOGELS UITGAVE 2007

GROENVINK BRUIN

B.

O

.F
.

Carduelis chloris

: 15 cm.
: Geblokt, brede ronde kop, geen nekinval. Licht gevorkte staart.
: Rustig, poten mogen iets doorbuigen.
: Dik, kegelvormig, vleeskleurig.
: Bruin.
: Geelbruin tot bruin, duidelijke wenkbrauwstreep.
: Bruin.
: Geelbruin, bruine baardstrepen.
: Geelbruin.
: Zwartbruin.
: Zachtbruin, bleker naar de aarsstreek toe.
: Bruin.
: Pennen bruin met gele buitenvlag.
: Fel bruingeel.
: Pennen bruin, geel aan de staartwortel.
: Vleeskleurig.
: Vleeskleurig.

POP

: In alles bruiner met een fijne donkerbruine tekening.
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TYPISCHE FOUTEN:
Te slank, nekinval.
Tweekleurige spiegels.
De bruine velden niet egaal van kleur.

K.B.O.F. ©
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GROENVINK ISABEL
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Carduelis chloris

: 15 cm.
: Geblokt, brede ronde kop, geen nekinval.
: Rustig, poten mogen iets doorbuigen.
: Dik, kegelvormig en vleeskleurig.
: Licht roodbruin.
: Beigebruin, isabelkleurig, nog een duidelijke wenkbrauwstreep aanwezig.
: Beigebruin.
: Licht beigebruin, met duidelijk zichtbare baardstrepen.
: Beigebruin met een fellere gele grondkleur.
: Beigebruin met dieperbruine breedstreperige overlapping.
: Iets donkerder beigebruin.
: Zacht beigebruin, bleker naar de aarsstreek.
: Pennen lichtbruin met beige omzoming, gele buitenvlag.
: Fel geel met zacht beigebruin.
: Licht gevorkt, pennen lichtbruin met beigebruine zoming, geel aan de staartwortel.
: Vleeskleurig.
: Licht hoornkleurig.

POP

: Zachter beigebruin, fijne tekening, minder geel.
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TYPISCHE FOUTEN:
Te slank, nekinval.
Tweekleurige spiegels.
Niet egaal beigebruin, pennen te donker.

K.B.O.F. ©
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GROENVINK LUTINO
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Carduelis chloris

: 15 cm.
: Geblokt, brede ronde kop, geen nekinval.
: Rustig, poten mogen iets doorbuigen.
: Dik, kegelvormig, vleeskleurig.
: Rood.
: Zachtgeel.
: Zachtgeel.
: Botergeel.
: Botergeel.
: Zachtgeel.
: Botergeel.
: Botergeel, bleker naar aarsstreek.
: Opgebleekt met gele buitenvlag.
: Fel geel.
: Licht gevorkt, pennen opgebleekt, geel aan de staartwortel.
: Vleeskleurig.
: Licht hoornkleurig.

POP

: Overwegend witter met gele kleurvelden op schouders en stuit.
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KEURTECHNISCHE OPMERKING:
De “tekening” kan nog iets zichtbaar zijn, dit is niet foutief maar moet tot een minimum
beperkt blijven. Bij schimmelvogels alles overgoten met een witte sluier.
Bij jonge vogels zijn de pennen “witter” dan bij overjarige.
TYPISCHE FOUTEN:
Te slank, nekinval.
Tweekleurige spiegels.
Nog te veel “tekening”, niet egaal in kleurvelden.

K.B.O.F. ©
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GROENVINK PASTEL
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Carduelis chloris

: 15 cm.
: Geblokt, ronde kop, geen nekinval.
: Rustig, poten mogen iets doorbuigen.
: Dik, kegelvormig en vleeskleurig.
: Zwartachtig bruin.
: Bleek asgrauw, duidelijke bleke wenkbrauwstreep.
: Licht asgrauw.
: Bleek geelgrijs met duidelijke baardstrepen.
: Zacht geelgrijs.
: Grijs op een gele grondkleur.
: Geelgrijs, bleker naar de aarsstreek toe.
: Grijs op gele ondergrond, met een zeer fijne bestreping.
: Pennen bruingrijs met een heldergele buitenvlag en bleke (grijze) omzoming.
: Geelgrijs.
: Licht gevorkt, pennen bruingrijs, gele staartwortel.
: Vleeskleurig.
: Hoornkleurig.

POP

: Overwegend grijziger, minimaal geel en meer getekend.

K.

Grootte
Vorm
Houding
Snavel
Ogen
Kop
Nek
Keel
Borst
Flanken
Buik
Rug
Vleugels
Stuit
Staart
Poten
Nagels

TYPISCHE FOUTEN
: Te slank, nekinval.
: Onduidelijke baardstrepen.
: Te fel opgebleekte pennen

K.B.O.F. ©
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GROENVINK SATINET

B.

O

.F
.

Carduelis chloris

: 15 cm
: Geblokt, ronde kop, geen nekinval.
: Rustig, poten mogen iets doorbuigen.
: Dik kegelvormig en vleeskleurig.
: Rood.
: Zwakgeel zachtbeige overgoten.
: Zachtbeige.
: Geel, zachtbeige overgoten.
: Geel, zachtbeige overgoten.
: Iets donkerder beige.
: Zachtbeige, bleker naar aarsstreek toe.
: Zacht beigebruin.
: Pennen zijn wazig bleek beigebruin, gele buitenvlag.
: Fel geel met een zachtbeige waas.
: Licht gevorkt, pennen bleek beigebruin, geel aan staartwortel.
: Vleeskleurig.
: Licht hoornkleurig.

POP

: Meer beige en meer tekening waarneembaar en minder geel.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
KEEL
BORST
FLANKEN
BUIK
RUG
VLEUGELS
STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

TYPISCHE FOUTEN
Te slank, nekinval.
Tweekleurige spiegels.
Te fel opgebleekt, te donkere pennen.

K.B.O.F. ©
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GROTE GELE KWIKSTAART

K.

B.

O

.F
.

Motacilla cinerea

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP

: 18 cm.
: Volslanke forse vogel met een lange staart.
: Ietwat gedrukt, van natuur uit een bodemvogel.
: Donkere, fijne snavel.
: Donkere ogen met een witte oogring.
: Lichtgrijze tot blauwgrijze kop doorlopend naar de nek, witte wenkbrauwstreep tot voorbij
het oog, zwarte teugel en grijze wangen, baardstreep wit en lang.
NEK
: Lichtgrijs tot blauwgrijs doorlopend tot de mantel.
KEEL
: Grijs met witte baardstrepen, in de zomer zwart.
BORST
: Zacht zwavelgeel.
RUG
: Blauwachtig groengrijs.
FLANKEN : Geelachtig grijs tot zwavelgeel.
BUIK
: Geelachtig grijs tot zwavelgeel.
VLEUGELS : Pennen zwart, armpennen met een witte omzoming, dekveren zwart met een lichtgrijze
omzoming.
STUIT
: Groenachtig.
STAART
: Zwart met buitenste pennen witte omzoming, onderzijde wit.
POTEN
: Lichtbruin.
NAGELS
: Lichtbruin.
POP

K.B.O.F. ©

: In haar geheel doffer van kleur.
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GROTE LIJSTER

STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

: 27 à 28 cm.
: Fors, volslank.
: Poseert rustig.
: Hoornbruin, worteldeel ondersnavel geelachtig.
: Bruin.
: Bruin, teugels en oogring grauwwit, wangvlek grauwwit met fijne bruine bestreping.
: Bruin.
: Bruin met geelachtige zoming.
: Vuilwit tot roomkleurig, bruine baardstrepen, kleine vlekjes.
: Vuilwit tot roomkleurig, bruine vlektekening, ruitvormig.
: Meer schubtekening.
: Iets minder tekening.
: Pennen donkerbruin, buitenvlag smalle grijsachtige bruingele zoming, dekveren bruin met
lichtere zomen.
: Grijsbruin.
: Pennen donkerbruin met lichte buitenzoom, buitenste pen iets korter.
: Geelachtig bruin.
: Donker.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
RUG
KEEL
BORST
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS

B.

O

.F
.

Turdus Viscivorus

TYPISCHE FOUTEN:
Te slank.
Onregelmatige tekening.
Oogringen onderbroken.

K.B.O.F. ©

T.C. EUROPESE VOGELS UITGAVE 2005

HAAKBEK

POP

B.

: 20 cm.
: Gedrongen vrij zware vogel met een vrij lange staart.
: Rustig.
: Bruinzwart, onderbek iets lichter, bovenbek gehaakt.
: Bruinzwart.
: Scharlakenrood met grijszwarte snorharen, teugels en kin.
: Scharlakenrood met geleidelijk meer zwartbruine marmering, hoe dichter bij het
voorhoofd hoe minder.
RUG
: Donkerrood met zwartbruine marmering.
KEEL
: Vermiljoenrood.
BORST
: Donker vermiljoenrood met bruinzwarte marmering.
FLANKEN : Asgrijs.
BUIK
: Matrood overgaand naar asgrijs.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart, buitenvlag roodbeige omzoming, dekveren bruinzwart met een
gebrokenwitte eindzoom, twee gebrokenwitte vleugelbanden vormend.
STUIT
: Op een grijze ondergrond rozerood.
STAART
: Bruinzwarte pennen met lichtbeige omzoming, onderstaartdekveren grauwwit met
grijze omzoming (visgraattekening), lange staart.
POTEN
: Bruinzwart.
NAGELS
: Donkerbruin tot zwart.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK

O

.F
.

Pinicola Enucleator

: Olijfgroen, grijze ondergrond komt meer naar voren. Marmering grijzer.

TYPISCHE FOUTEN:
Tweekleurig.
Onvoldoende marmering.
Vogels moeten een weinig opgekleurd om rozerode kleur te bewaren.

K.B.O.F. ©
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HEGGENMUS

: 15 cm.
: Volslank.
: Rechtop zittend.
: Spits, donker loodgrijs.
: Roodachtig tot roodbruin.
: Mooie en ronde vorm, blauwgrijs, vanaf bovenkop bruingrijs en streperig gevlekt,
oorstreek bruingrijs.
NEK
: Blauwgrijs bruin gestreept.
KEEL
: Grijs, lichter uitvloeiend.
BORST
: Blauwgrijs.
RUG
: Roestbruin met zwarte strepen.
FLANKEN : Warm bruingrijs, donker gestreept.
BUIK
: Blauwgrijs, lichter uitvloeiend.
VLEUGELS : Bruinzwart, lichterbruine zoming.
STUIT
: Bruingrijs.
STAART
: Bruinzwart, bruin omzoomd.
POTEN
: Roodbruin.
NAGELS
: Donker.
POP

K.B.O.F. ©

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP

B.

O

.F
.

Prunella modularis

: Man is iets robuuster met een meer lei(blauw)grijze kop en borst.
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HUISMUS

B.

O

.F
.

Passer domesticus

K.

GROOTTE : 14,5 cm.
VORM
: Goedgevulde vogel met een vrij platte
schedel.
HOUDING : Gedrukt.
SNAVEL
: Hoornkleurig met zwarte aanslag, in broedkleed glanzend zwart.
OGEN
: Donkerbruin.
KOP
: Kruin grauwgrijs, gebrokenwitte oogring en wangvlek, zwarte teugel, vuilwitte wenkbrauwstreep onderbroken boven het oog.
NEK
: Grauwgrijs.
RUG
: Roestbruin met zware zwarte bestreping.
KEEL
: Zwarte kinvlek met uitlopers op de borst.
BORST
: Grauwwit met uitlopers van de kinvlek.
FLANKEN : Grauwwit met een beige bijtint.
BUIK
: Grauwwit.
VLEUGELS : Pennen zwart, buitenvlag ros gezoomd, grote dekveren bruinzwart met roodbruine zoming,
middenste dekveren bruinzwart met witte zoming, kleine dekveren kastanjebruin, twee vleugelbanden vormend.
STUIT
: Grijsbruin.
STAART
: Bruinzwart, op de buitenvlag smalle grijsachtige zoom, onderstaartdekveren roestbruin.
POTEN
: Hoornkleurig.
NAGELS
: Donker.
POP

: Zonder kinvlek, kop bruiner, lichtbruine wenkbrauwstreep, kleuren doffer.

TYPISCHE FOUTEN:
Keelvlek onregelmatig.
Vleugel- en/of rugtekening onregelmatig.
Te slank.
K.B.O.F. ©
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HUISMUS AGAAT

O

.F
.

Passer domesticus

: Hoornkleurig met zwarte aanslag, gelig aan de basis, in broedkleed glanzend zwart.
: Donkerbruin.
: Voorhoofd en schedel licht grijsbruin, oogstreep en hals bruinrood, neusvlek zwart, wangen
grijsbeige, zichtbare witte wenkbrauwstreep voor en achter het oog.
NEK
: Grijsbruin.
RUG
: Bruinbeige, bruinzwart gestreept.
KEEL
: Zwarte kinvlek met uitlopers op de borst.
BORST
: Grijsbeige.
FLANKEN : Grijsbeige.
BUIK
: Grijsbeige.
VLEUGELS : Pennen zwartgrijzig met bruine streping, kleine dekveren bruin, middenste dekveren bruin
met een opgebleekte zoming die de vleugelbanden vormt.
STUIT
: Beige.
STAART
: Grijsachtig met een lichtere omzoming.
POTEN
: Vleeskleurig.
NAGELS
: Vleeskleurig.
POP

K.

SNAVEL
OGEN
KOP

B.

GROOTTE : 14,5 cm.
VORM
: Goed gevulde vogel met een vrij platte schedel.
HOUDING : Gedrukt.

: Zonder keelvlek, meer beige, lijkt net ivoortint, alle kleuren iets doffer.

TYPISCHE FOUTEN:
Vleugelpennen te donker (natuurkleur).
Onregelmatige oogstrepen.
Onregelmatige vleugelbanden en/of rugtekening.
KEURTECHNISCHE OPMERKING:
De mutant "agaat" gelijkt nogal op de natuurvorm.
De grondkleur is wat somberder behalve de oogstreep en de nek bij de mannen.
K.B.O.F. ©
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HUISMUS BRUIN

: 14,5 cm.
: Goedgevulde vogel met een vrij platte schedel.
: Gedrukt.
: Vleeskleurig, gelig aan de basis, in broedkleed bruin, maar nooit zwart.
: Donkerbruin.
: Voorhoofd en schedel beigebruin, een roodbruine streep vertrekt achter het oog en loopt
verder naar de nek, een witte wenkbrauwstreep onderbroken boven het oog.
NEK
: Beigebruin.
RUG
: Warmbruin met een bruinroodachtige schijn, donkerbruin gestreept.
KEEL
: Donkerbruine kinvlek met uitlopers op de borst.
BORST
: Beigebruin.
FLANKEN : Beigebruin.
BUIK
: Beigebruin.
VLEUGELS : Pennen donkerbruin met een lichtere omzoming, kleine vleugeldekveren roodachtig bruin,
middenste dekveren donkerbruin met opgebleekte zoming, vleugelbanden vormend.
STUIT
: Beige.
STAART
: Warmbruin met blekere buitenpennen.
POTEN
: Vleeskleurig met een lichtgele kleur.
NAGELS
: Vleeskleurig.
POP

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP

B.

O

.F
.

Passer domesticus

: Zonder keelvlek, warmbruin van kleur met minder tekening.

TYPISCHE FOUTEN:
Kleur te vlekkerig.
Ongelijke vleugelbanden, te vage rugtekening.
Onbrekende of onregelmatige oogstippen (wit).

K.B.O.F. ©
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HUISMUS PASTEL

B.

O

.F
.

Passer domesticus

POP

K.

GROOTTE
: 14,5 cm.
: Goedgevulde vogel met een vrij platte schedel.
: Gedrukt.
: Hoornkleurig met donkere aanslag, in broedtijd glanzend zwart.
: Donkerbruin.
: Kruin grauwgrijs, wangen en hals beigegrijs. Witte wenkbrauwstreep onderbroken boven
het oog. Teugel grijs overgaand naar licht kastanjebruin.
NEK
: Licht kastanjebruin.
RUG
: Rug licht kastanjebruin waarop vrij zware grijszwarte lengtestrepen.
KEEL
: Grijszwarte kinvlek met uitlopers op de borst.
BORST
: Licht grauwgrijs met een bruine waas met uitlopers van de kinvlek.
FLANKEN : Licht grauwgrijs met een bruine waas.
BUIK
: Licht grauwgrijs.
VLEUGELS : Pennen grijs met een bruine waas met een lichtere omzoming van de buitenvlag. De grote
en middenste dekveren zijn grijs met een bruine waas en een lichtere omzoming van de
buitenvlag. De toppen van de kleine vleugeldekveren zijn wit en vormen een witte vleugelband.
STUIT
: Licht bruingrijs.
STAART
: Staartpennen aan bovenzijde grijs met een bruine waas, de onderzijde is licht grauwgrijs.
De bovenstaartdekveren zijn lichtbruin, de onderstaartdekveren zijn licht beigegrijs.
POTEN
: Vleeskleurig.
NAGELS
: Hoornkleurig.

VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP

: Zonder kinvlek en iets bruiner van tint.

TYPISCHE FOUTEN:
Alle tekeningen niet duidelijk aanwezig.
Tekening te donker van kleur.
Niet egaal van kleur.
K.B.O.F. ©
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HUISMUS PHAEO

.F
.

Passer domesticus

MAN

B.

O

: 14,5 cm.
: Goed gevulde vogel met een vrij platte schedel.
: Gedrukt.
: Vleeskleurig, mag donker gevlamd aan de basis.
: Rood.
: Lichtbeige, oogstreep kastanjebruin, vertrekt aan het oog en verbreedt naar de nek toe, zichtbare oogvlek, wangen vuilwit met een bruine schijn.
NEK
: Lichtbruin.
KEEL
: Lichtbruine kinvlek.
BORST
: Vuil grijswit.
RUG
: Vuilwit met phaeotekening (bruine omzoming), moet zichtbaar zijn over het geheel van de rug.
FLANKEN : Vuilwit met een lichtbruine waas.
BUIK
: Vuilwit.
VLEUGELS : Pennen vuilwit met een duidelijke kastanjebruine omzoming, de vleugelbanden duidelijk zichtbaar in vuilwitte kleur.
STUIT
: Lichtbeige met kastanjebruine tekening.
STAART
: Pennen vuilwit met kastanjebruine omzoming.
POTEN
: Vleeskleurig.
NAGELS
: Vleeskleurig.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP

POP

: Hoe bruiner hoe beter, met een meer uitgesproken phaeotekening.

TYPISCHE FOUTEN:
Mist phaeotekening, vleugel- en staartpennen te weinig omzoming.
Onregelmatige kopkleur en tekening bij de man.
Onregelmatige oogstrepen, kinvlek te grijs.
KEURTECHNISCHE OPMERKING:
De mutant “PHAEO” komt voor in twee types, nl. roodoog (onafhankelijk recessieve) en zwartoog (onafhankelijk dominante vererving). Het type zwartoog zal minder uitgesproken phaeotekening laten zien, maar is
veel donkerder in zijn geheel. Uiteraard zijn dit twee verschijningsvormen die dus ook verschillend beoordeeld moeten worden. Verder onderzoek moet uitsluitsel brengen over de naamgeving.
Opletten voor mengvormen, namelijk vogels met beide factoren.
De standaard is opgemaakt voor roodogen die het beste de mooie phaeofactor laten zien.
Houdt er dus rekening mee als het phaeo’s betreft met zwarte ogen.
K.B.O.F. ©
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KAUW

: 33 cm.
: Goed gevuld
: Fier rechtop.
: Zwart, borstelharen tot over de neusgaten.
: Grijsblauw met zwarte pupil.
: Glanzend zwart, wangen zilverachtig grijs.
: Grauwgrijs.
: Grauwgrijs.
: Leizwart.
: Leizwart.
: Leizwart.
: Leizwart.
: Zwart, groenvioletglanzend, dekveren glanzend leizwart.
: Zwart.
: Glanzendzwart, niet gekeept.
: Zwart.
: Zwart.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
RUG
KEEL
BORST
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS
STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

B.

O

.F
.

Corvus monedula

TYPISCHE FOUTEN:
Te slank.
Ontbreken neuswortelharen.
Geen egale kleur.

K.B.O.F. ©
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KEEP (Noordvink)

POP

B.

: 15 cm.
: Volslank.
: Opgericht, schuw van aard.
: Wasgeel met een zwarte spits, in broedkleed donker.
: Donkerbruin.
: Blauwzwart met grijsbruine zoming (schubtekening), in broedkleed glanzend zwart, wenkbrauwstreep bruin, oorstreek bruinachtig.
NEK
: Grijsgrauw met schubtekening.
RUG
: Donkergrijs met schubtekening overgaand naar wit.
KEEL
: Licht oranjebruin.
BORST
: Egaal oranjebruin.
FLANKEN : Licht oranjebruin met twee rijen dofzwarte stippen.
BUIK
: Directe overgang naar roomwit.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart met citroengele zoming, grote dekveren zwart met geelwitte zoming,
middenste dekveren bruinachtig, kleine dekveren oranje, oranjebruine vleugelstreep, witte
spiegel.
STUIT
: Wit, isabel gezoomd.
STAART
: Zwart, licht gekeept, buitenste pennen langwerpige witzilveren vlek op de binnenvlag, geelbruine zoming buitenvlag, onderstaartdek isabelkleurig.
POTEN
: Vleeskleurig tot geelbruin.
NAGELS
: Zo donker mogelijk tot zwart.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP

O

.F
.

Fringilla montifringilla

: Mist zwarte kop, is meer grijsbruin, doffer in haar geheel.

TYPISCHE FOUTEN:
Te bleke teugel of bril.
Borstkleur vlekkerig, poten tweekleurig.
Onregelmatige flankstippen (spots).

K.B.O.F. ©
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KNEU

B.

: 13,5 cm.
: Volslank, lichtgewelfde schedel, zonder nekinval.
: Rechtopzittend, iets gedrukt.
: Lichtgrijs in de winter, grauwgrijs in de zomer, ondersnavel iets lichter.
: Donkerbruin.
: Voorhoofd en kruin kaneelbruin, achterhoofd en halszijden grauwgrijs met donkerbruine
lengtestreepjes.
NEK
: Donkerbruin.
RUG
: Kastanjebruin met zwartbruine tekening.
KEEL
: Grauwwit tot beige, met twee donkerbruine keelstrepen.
BORST
: Roomkleurig bruin met kastanjebruine wolkjes.
FLANKEN : Bleek roomkleurig bruin met een donkerbruine bestreping.
BUIK
: Grauwwit.
VLEUGELS : Pennen zwart, buiten- en binnenvlaggen wit gezoomd, kleine slagpennen met een vaal
bruinachtige zoom.
STUIT
: Licht kaneelkleurig met een fijne tekening.
STAART
: Zwart, een smalle witte buitenvlag, binnenvlag met brede witte zoming. Licht gevorkt.
POTEN
: Donker vleeskleurig.
NAGELS
: Zwart.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP

O

.F
.

Carduelis cannabina

POP

: Kop, borst en flanken zijn zwaarder gestreept.

TYPISCHE FOUTEN:
Witte vlekken op de keel.
Onregelmatige tekening op kop, keel en/of flanken.
Staarttekening (omzoming) ongelijk.

K.B.O.F. ©
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KOOLMEES

B.

O

.F
.

Parus major

: Ongeveer 14 cm.
: Volslank.
: Levendig tot zenuwachtig, bij rust nogal fier.
: Donker tot zwart, nogal stomp.
: Zwart.
: Zwart, wangen wit wat driehoekig.
: Zwart op achterkop, met een bleke scheiding olijfgroen.
: Zwart.
: Zwavelgeel met uitlopende zwarte bef tot aan de aars.
: Olijfgroen.
: Groengrijs, geel berijpt zonder flankstrepen.
: Zwavelgeel met overlangse zwarte band van de uitlopende bef.
: Blauwgrijs, blauw vleugeldek, vuilwitte vleugelband.
: Grijs.
: Blauwgrijs, wit omzoomd.
: Loodgrijs.
: Loodgrijs.

POP

: Doffer met smallere borstband.

K.B.O.F. ©

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
KEEL
BORST
RUG
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS
STUIT
STAART
POTEN
NAGELS
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KOPERWIEK

B.

: 20 à 21 cm.
: Volslank, rechte ruglijn.
: Ietwat gedrukt.
: Bruinzwart, worteldeel ondersnavel geelachtig.
: Donkerbruin.
: Donkerbruin met een zwarte tekening, teugels donkerbruin, roomkleurige wenkbrauwstreep, romige baardstreep loopt onder wangvlek door.
NEK
: Donkerbruin.
RUG
: Donkerbruin.
KEEL
: Vuilwit tot roomkleurig met donkerbruine druppelvormige vlekjes.
BORST
: Idem.
FLANKEN : Roestbruine flanken, smal en lang.
BUIK
: Vuilwit.
VLEUGELS : Pennen en dekveren donkerbruin, buitenvlaggen lichte zoming.
STUIT
: Bruin.
STAART
: Donkerbruin.
POTEN
: Geelachtig bruin.
NAGELS
: Donker.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP

O

.F
.

Turdus Iliacus

TYPISCHE FOUTEN:
Wenkbrauw of baardstrepen onregelmatig.
Onregelmatige tekening.
Flanken te bleek.

K.B.O.F. ©
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KRAMSVOGEL

: 25 cm.
: Volslank met een weinig nekinval.
: Ietwat gedrukte luisterhouding.
: Fletsgeel, snavelpunt en snavelstreep zwartbruin.
: Zwartbruin.
: Blauwgrijs met donkerbruine tekening, vage grauwwitte wenkbrauwstreep, teugels en
strook onder het oog zwart.
NEK
: Blauwgrijs.
RUG
: Blauwgrijs.
KEEL
: Warm bruingeel met bruinzwarte pijlpunttekening.
BORST
: Warm bruingeel met grotere bruinzwarte pijltekening.
FLANKEN : Idem.
BUIK
: Grijswit.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart, buitenvlag grijsachtig, dekveren donkerbruin met bleke eindzomen.
STUIT
: Blauwgrijs.
STAART
: Bruinzwart, buitenste paar pennen buitenvlag bleker, uiteinde binnenvlag witachtig.
POTEN
: Bruinzwart.
NAGELS
: Bruinzwart.
POP

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP

B.

O

.F
.

Turdus Pilaris

: Blauwgrijze delen meer bruinachtig, koptekening kleiner, flanken bruiner.

TYPISCHE FOUTEN:
Te slank.
Onregelmatig tekeningpatroon.
Borstkleur te bleek.

K.B.O.F. ©
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KRUISBEK

B.

: 16 cm.
: Robuuste geblokte vogel met een korte gevorkte staart.
: Rustig, fier, klimvogel.
: Donker hoornkleurig, volledig gekruist, bovensnavel iets langer.
Ondersnavel iets lichter.
OGEN
: Donkerbruin.
KOP
: Bovenkop scharlakenrood, wangen hoefijzervormige bruine vlek, aflijning tussen
bovenkop en wangen bleker getint.
NEK
: Scharlakenrood.
RUG
: Bruinrood met een bruingrijze marmering.
KEEL
: Vermiljoenrood.
BORST
: Bruinrood, donker gemarmerd.
FLANKEN : Bruinrood.
BUIK
: Bruinrood, benedenbuik grauwwit.
VLEUGELS : Pennen zwartbruin, buitenvlag bruinrood, binnenvlag en eindzoom grauwwit, grote
dekveren donkerbruin, middenste en kleine dekveren roodachtig gezoomd.
STUIT
: Scharlakenrood.
STAART
: Pennen zwartbruin met smalle roodgeelachtige omzoming, onderstaartdekveren
grauwwit met pijlpuntvormige grijsbruine vlekjes, visgraattekening.
POTEN
: Donkerbruin.
NAGELS
: Donkerbruin tot zwart.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL

O

.F
.

Loxia curvirostra

POP

: Olijfgroen in de plaats van het rood met een bruine bestreping.

TYPISCHE FOUTEN:
Vlekkerig of kleurverlies.
Onderbroken onderstaarttekening.
Te slank

K.B.O.F. ©
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MEREL BRUIN

MAN

O

.F
.

Tardus merula

: 25 cm.
: Gevuld met een ronde borst.
: Kan ietwat gedrukte houding aannemen, meestal in luisterhouding.
: Geel.
: Bruin.
: Bruin.
: Bruin.
: Bruin.
: Bruin.
: Bruin.
: Bruin.
: Bruin.
: Donkerbruin.
: Bruin.
: Donkerbruin.
: Donkerbruin.
: Bruinzwart.

POP

: Iets grijsbruiner en keel en borst licht gemarmerd.

K.

B.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
KEEL
BORST
RUG
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS
STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

TYPISCHE FOUTEN:
Tweekleurige snavel bij overjarige vogels.
Te licht.
Tweekleurige poten.

K.B.O.F. ©
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MEREL

O

: 25 cm.
: Gevuld, met ronde borst.
: Ietwat gedrukte houding.
: Geeloranje (1).
Donker hoornachtig bruin (kan gevlekt) (2).
OGEN
: Donkerbruin met geelachtige oogring.
KOP
: Glanzend zwart (1).
Donkerbruin (2).
NEK
: Idem.
RUG
: Idem.
KEEL
: Glanzend zwart (1).
Bruinachtig roomkleurig, donkerbruine eindzomen (2).
BORST
: Idem.
FLANKEN : Idem.
BUIK
: Idem.
VLEUGELS : Pennen zwartbruin, binnenvlag grijsachtig (1).
Pennen donkerbruin (2).
STUIT
: Zwart (1).
Zwartbruin (2).
STAART
: Zwart (1).
Bruinzwart (2).
POTEN
: Bruinzwart.
NAGELS
: Zwart.

K.

B.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL

.F
.

Turdus merula

POP

: Zoals jonge mannen, de borst rosbruin met donkere vlekjes en lichtere keeltekening.

TYPISCHE FOUTEN:
Oogringen onregelmatig.
Te bleke poten.
Tweekleurige snavel bij volwassen vogel.
KEURTECHNISCHE OPMERKING:
(1) voor volwassen en (2) voor jonge vogels.
K.B.O.F. ©
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MEREL PASTEL

Nek
Rug
Keel
Borst
Flanken
Buik
Vleugels
Stuit
Staart
Poten
Nagels

O

B.

Ogen
Kop

: 25 cm.
: Gevuld, met ronde borst.
: Ietwat gedrukte houding.
: Geeloranje (1).
Donker hoornachtig bruin (kan gevlekt) (2).
: Donkerbruin met geelachtige oogring.
: Grijs licht gestreept (1).
Donkergrijs met lichte bestreping (2).
: Idem als kop.
: Zilverachtig grijs, donkere omzoming en licht onderbroken gestreept (1).
Donkergrijs, licht gestreept (2)
: Zilverachtig grijs en licht onderbroken gestreept (1).
Donkergrijs, licht gestreept (2).
: Zilverachtig grijs en licht onderbroken gestreept.
Donkergrijs, licht gestreept (2)
: Zilverachtig grijs en licht onderbroken gestreept
: Zilverachtig grijs en licht onderbroken gestreept (1).
Donkergrijs, licht druppelvormige tekening (2)
: Pennen donkergrijs, binnenvlag grijsachtig, lichte vleugelband (1).
Pennen donkergrijs (2).
: Zilverachtig grijs, donkere omzoming en licht onderbroken gestreept (1).
Donkergrijs, licht gestreept (2).
: Donkergrijs
: Bruin.
: Bruin.

K.

Grootte
Vorm
Houding
Snavel

.F
.

Turdus merula

Typische fouten
: Oogringen onregelmatig.
: Te bleke poten.
: Tweekleurige snavel bij volwassen vogel.
Keurtechnische opmerkingen:
: (1) voor volwassen man en (2) volwassen pop
K.B.O.F. ©
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MEREL WIT

MAN

B.

O

.F
.

Tardus merula

: 25 cm.
: Gevuld met een ronde borst.
: Kan ietwat gedrukte houding aannemen, meestal in luisterhouding.
: Geel.
: Zwart met lichtgele oogring.
: Vuilwit.
: Vuilwit.
: Vuilwit.
: Vuilwit.
: Vuilwit.
: Vuilwit.
: Vuilwit.
: Vuilwit.
: Vuilwit.
: Vuilwit.
: Vleeskleurig.
: Vleeskleurig.

POP

: Uiterlijk geen verschil.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
KEEL
BORST
RUG
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS
STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

TYPISCHE FOUTEN:
Tweekleurige snavel bij overjarige vogels.
Te grijsachtig in zijn geheel.
Tweekleurige poten.

K.B.O.F. ©

T.C. EUROPESE VOGELS UITGAVE 2007

ORTOLAAN

K.

B.

O

.F
.

Emberiza hortulana

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
KEEL
BORST
RUG
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS
STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

: 16,5 cm.
: Volslank.
: Rustige, wat liggende houding.
: Roosachtig tot lichtbruin.
: Donker met smalle gele oogring.
: Olijfgroenachtig tot grijs.
: Olijfgroenachtig tot grijs.
: Geel met olijfkleurige baardstreep.
: Olijfgroen overvloeiend naar kaneelbruin.
: Bruin met zwarte bestreping.
: Kaneelbruin.
: Kaneelbruin lichter uitvloeiend naar de aars toe.
: Bruinzwart met bruine omzoming.
: Lichtbruin met zwakke bestreping.
: Bruinzwart met bruine omzoming, buitenste pennen lichte omzoming.
: Vleeskleurig.
: Hoornkleurig bruin.

POP

: Algemeen iets valer van kleur met lichte bestreping op de borst.

K.B.O.F. ©
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PESTVOGEL

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP

K.

B.

O

.F
.

Bombycilla garrulus

: 18 cm.
: Volle borst, vrij plomp door korte staart, zijdeachtige bevedering met kuif.
: Rustig, kalm van nature.
: Zwart, worteldeel bleker.
: Donkerbruin.
: Voorhoofd kaneelbruin, smalle zwarte band boven bek, teugels en oogstreep zwart,
bovenkop en kuif rozebruin, wangen begin kaneelbruin overgaand naar rozebruin.
NEK
: Rozebruin.
RUG
: Bruin overvloeiend naar grijsbruin.
KEEL
: Zwart.
BORST
: Bruingrijs.
FLANKEN : Bruingrijs.
BUIK
: Bruingrijs overvloeiend naar beigebruin.
VLEUGELS : Handpennen zwart, witte dwarsband, einde buitenvlag heldergeel, grijszwarte armpennen
met witgezoomde punten en zes rode wasachtige lakstaafjes.
STUIT
: Grijs.
STAART
: Aan wortelbasis grijs, geleidelijk zwart wordend, heldergele brede eindband.
POTEN
: Zwart.
NAGELS
: Zwart.
TYPISCHE FOUTEN:
Te slank.
Niet egale borstkleur.
Onregelmatige keelvlek.

K.B.O.F. ©
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PIMPELMEES

: Ongeveer 11,5 cm
: Volslank.
: Levendig tot zenuwachtig, bij rust nogal fier.
: Donkergrijs en nogal stomp.
: Zwart.
: Grijswitte brede voorhoofdband, blauwe schedel met daarachter een dunne grijze band, grijswitte wenkbrauwstreep tot in de nek, wangen grijswit, zwartblauwe oogstreep.
NEK
: Achter de wangen donkerblauw, lichter blauw in de nek.
KEEL
: Grijszwart.
BORST
: Zwarte band vertrekkend in de nek loopt over de bovenborst, borst geel berijpt tot zwavelgeel.
RUG
: Groengrijs met een blauwe schijn.
FLANKEN : Groengrijs, geel berijpt zonder flankstrepen.
BUIK
: Geel, lichter wordend naar de aars.
VLEUGELS : Blauwgrijze vleugelpennen met blauwe vleugeldekveren, vuilgrijze vleugelspiegel.
STUIT
: Blauwgrijs met geel.
STAART
: Blauwgrijs met blauwe buitenvlag.
POTEN
: Donkergrijs.
NAGELS
: Donkergrijs.
POP

K.B.O.F. ©

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP

B.

MAN

O

.F
.

Parus caeruleus

: Uiterlijk weinig verschil, iets fletser van kleur.
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RIETGORS

: 15 cm.
: Volslank, tamelijk lange lichtgekeepte staart.
: Ietwat gedrukt, grondvogel.
: Diep bruinzwart.
: Donkerbruin tot zwart.
: Zwart in de zomer, grijsbruin in de winter.
: Witachtige nekring.
: Rosbruin met tamelijk brede zwarte bestreping.
: Zwart (grijsbruin).
Gebrokenwitte tot grijsachtige baardstrepen aansluitend aan de nekring.
BORST
: Gebrokenwit met zwartachtige onregelmatige uitlopers van de kopkleur.
FLANKEN : Gebrokenwit met fijne bruinzwarte lengtestrepen.
BUIK
: Gebrokenwit.
VLEUGELS : Pennen zwartbruin, binnenvlag geelbruine zoming, grote dekveren zwart met rosbruine
zoming, kleine dekveren rosbruin, rosachtige vleugelbanden.
STUIT
: Asgrauw met een minimale bestreping.
STAART
: Pennen zwart, geelbruin gezoomd, buitenste twee pennen witte zoming.
POTEN
: Bruin tot zwart.
NAGELS
: Zwart.
POP

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
RUG
KEEL

B.

O

.F
.

Emberiza schoeniclus

: Kop bruingrijs met bruinzwarte bestreping, bruinzwarte bestreping op de borst.

TYPISCHE FOUTEN:
Vlekkerige kop.
Baardstreep onderbroken.
Wit in de vleugels.

K.B.O.F. ©
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RINGMUS

STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

: 13,5 à 14 cm.
: Ietwat volslank, vrij platte schedel.
: Gedrukt.
: Donkerbruin, in broedkleed zwart, geelachtig aan de mondhoeken.
: Donkerbruin.
: Bovenkop chocoladebruin, wangen witte ring rond zwarte vlek, zwarte teugel en oogstreep.
: Chocoladebruin, met een grauwgrijze halsring.
: Bruin met zwarte bestreping.
: Zwarte kinvlek.
: Grauwgrijs.
: Grauwgrijs bruin overgoten.
: Grauwgrijs.
: Pennen bruinzwart, buitenvlag hazelnootbruine omzoming, binnenvlag geelachtige witte
zoming, grote dekveren zwart met geelbruine buitenvlag en geelwitte eindzoom, middenste
dekveren zwart met witachtige eindzoom, de vleugelbanden vormend.
: Grauwbruin.
: Donkerbruin met geelbruine zoming, onderstaartdekveren roodbruin.
: Hoornkleurig.
: Zwart.

POP

: Man en pop hetzelfde.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
RUG
KEEL
BORST
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS

B.

O

.F
.

Passer montanus

TYPISCHE FOUTEN:
Onregelmatige wangvlekken.
Keelvlek onregelmatig.
Rugtekening onregelmatig.
K.B.O.F. ©
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ROODBORST

B.

O

.F
.

Erithacus rubecula rubecula

: 14 cm.
: Volslank, volle borst.
: Fier, rechtopzittend.
: Donker, beige aan inplantzijde.
: Zwart.
: Voorhoofd oranjebruin tot achter de ogen, uitvloeiend in lichtbruin.
: Grijsbruin.
: Oranjebruin.
: Oranjebruin.
: Grijsbruin.
: Lichtbruin, bovenflank blauwgrijs overgaand tot grijs.
: Bruingrijs lichter naar onderbuik.
: Warmbruin donkere omzoming.
: Bruinoranje.
: Bruin, lichterbruine omzoming, niet gevorkt, onderstaartdek bleek.
: Donkerbruin.
: Donker.

POP

: Gelijk aan de man.

K.B.O.F. ©

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
KEEL
BORST
RUG
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS
STUIT
STAART
POTEN
NAGELS
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ROODMUS

POP

: Mist karmijnrood, meer en sterker gestreept, alle kleuren iets doffer.

STUIT
STAART

B.

POTEN
NAGELS

: 14,5 cm.
: Goedgevulde vogel met vrij ronde kop.
: Iets doorgebogen poten.
: Hoornkleurig bruin.
: Donkerbruin.
: Kruin donkerbruin met karmijnrode zoming.
: Bruin met karmijnrode zoming.
: Bruinachtig met bruinrode zoming.
: Zachtbruin met karmijnrode zoming uitlopend op de borst.
: Zachtbruin met karmijnrode zoming.
: Geelbruinachtig wit roze overgoten.
: Witachtig roze overgoten.
: Pennen bruinzwart, buitenvlag ros gezoomd, grote dekveren grijsbruin met roodbruine
zoming.
: Rozebruin.
: Bruine tot zwartbruine pennen, op de buitenvlag smalle grijsbruine zoom, onderstaartdekveren roestbruin.
: Bruinachtig hoornkleurig.
: Donkerbruin.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
RUG
KEEL
BORST
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS

O

.F
.

Carpodacus erythrynus

TYPISCHE FOUTEN:
Te fletse kleuren.
Te slank.
Te zeer gedrukt.

K.B.O.F. ©
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ROODSNAVELWOESTIJNVINK MAN

B.

O

.F
.

Rhodopechys Githaginea

K.

GROOTTE : ± 14 cm.
VORM
: Volslanke vogel
HOUDING : Elegante houding met een rechte ruglijn, de staart in het verlengde van de ruglijn.
SNAVEL
: Kort, krachtig, tamelijk breed aan de basis, oranjegetint (koraalrood in broedconditie).
OGEN
: Zwart met een bleke en gesloten oogring.
KOP
: Tamelijk smal, grijs met een licht gehamerd tekeningpatroon.
NEK
: Grijs.
KEEL
: Grijs, overgoten met een purperroze waas en een licht tekeningpatroon.
BORST, FLANKEN: Grijs, overgoten met een purperroze schijn en een licht gehamerd tekeningpatroon,
overgaand naar licht grijsachtig in de aarsstreek.
RUG
: Bruin, grijs overgoten met een roze waas.
VLEUGELS : Lang en fijn, de primaire pennen zijn donkergrijs, de secundaire grijsbruin, de dekveren grijsbruin, de pennen hebben een heldere omzoming.
De vleugels moeten sluiten op de stuit.
STUIT
: Grijs, overgoten met een purperroze schijn met een gehamerde indruk.
STAART
: Donkergrijze pennen met een heldere omzoming.
POTEN
: Vleeskleurig.
TENEN
: Vleeskleurig.
NAGELS
: Gemelaniseerd.
POP

: Overwegend bruine indruk, snavel oranjekleurig getint.

TYPISCHE FOUTEN: Een te sterke storende opkleuring voor zowel pluimage als hoorndelen is foutief.
Oogring onvoldoende gesloten.
Gekruiste vleugels.
Vogel laat een roze schijn zien over bijna het gehele lichaam.
Zit graag op de grond.

K.B.O.F. ©
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SIJS AGAAT MAN

STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

B.

: 11,5 cm.
: Volslank.
: Rechtopzittend, erg beweeglijk.
: Fijn puntig, hoornkleurig, bovenbek met zwart streepje.
: Zwart.
: Zwartgrijs, kap licht gemarmerd, geelachtige wenkbrauwstreep, wangen groen, grijze waas.
: Grijsgroene grondkleur met fijne zwarte bestreping.
: Geelgroen, met duidelijk afgelijnde zwartgrijze bef of zonder bef.
: Geelgroen.
: Grijsgroen met fijne zwarte bestreping.
: Grijsachtig geelgroene grondkleur met zwartgrijze lengtestrepen.
: Grijsachtig wit.
: Zwartgrijze pennen met een fijne gele zoming, gele vleugelstreep en geel spiegeltje, grote
vleugeldekveren met bleke zoming.
: Fel geelgroen.
: Zwartgrijze pennen met gele zoming, aan inplantzijde geel. Licht gevorkt.
: Hoornkleurig.
: Zo donker mogelijk.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
KEEL
BORST
RUG
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS

O

.F
.

Carduelis spinus

TYPISCHE FOUTEN:
Wenkbrauwstrepen te breed of doorlopend, gele vlekken vormend op het voorhoofd.
Bef onduidelijk.
Borst bewolkt.

K.B.O.F. ©
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SIJS AGAAT POP

: 11,5 cm.
: Volslank.
: Rechtopzittend, erg beweeglijk.
: Fijn puntig, hoornkleurig, bovenbek met zwart streepje.
: Zwart.
: Grijs met zwartgrijze bestreping, grauwbeige wenkbrauwstreep, wangen grijsachtig.
: Grijsgroene grondkleur met donkergrijze bestreping.
: Grijswit, fijne donkergrijze streepjes.
: Grijswit, donkergrijs gestreept.
: Grijsgroen met donkergrijze bestreping.
: Grijsachtig met donkergrijze lengtestrepen.
: Grijsachtig wit.
: Zwartgrijze pennen met een smalle lichte zoming.
: Grijsachtig, fijn gestreept.
: Zwartgrijze pennen met fletse fletsgele zoming. Onderstaart met visgraatmotief.
: Hoornkleurig.
: Zo donker mogelijk.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
KEEL
BORST
RUG
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS
STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

B.

O

.F
.

Carduelis spinus

TYPISCHE FOUTEN:
Bril ( beige vlekken op voorhoofd), oogstrepen te ver doorlopend of te breed.
Vleugelstrepen onregelmatig.
Te geel op de borst.

K.B.O.F. ©
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SIJS BRUIN

GROOTTE
VORM
HOUDING
MAN
SNAVEL
OGEN
KOP

: 11,5 cm.
: Volslank.
: Rechtop zittend, erg beweeglijk.

.F
.

Carduelis spinus

K.

B.

O

: Fijn, puntig, licht hoornkleurig, bovenbek met een bruin streepje.
: Bruin.
: Voorhoofd, kruin tot op het achterhoofd donkerbruin, iets beige gemarmerd, wangen grijsbruin, gele wenkbrauwstreep.
NEK
: Bruin met een fijne bestreping.
RUG
: Bruin met een fijne bestreping.
KEEL
: Geelbruin, duidelijk afgelijnde donkerbruine bef of zonder bef.
BORST
: Geelbruin.
FLANKEN : Grijsachtige geelbruine grondkleur met bruine lengtestrepen.
BUIK
: Beigewit.
VLEUGELS : Donkerbruine pennen met fijne gele zoming, gele vleugelstreep en geel spiegeltje, grote
vleugeldekveren met bleke zoming.
STUIT
: Fel geelbruin.
STAART
: Donkerbruine pennen met gele zoming, aan inplantzijde geel, licht gevorkt.
POTEN
: Hoornkleurig tot bruin.
NAGELS
: Bruin.
TYPISCHE FOUTEN:
Wenkbrauwstrepen te breed of doorlopend, gele vlekken vormend op voorhoofd.
Bef onduidelijk, Borst bewolkt.
POP
SNAVEL
: Fijn, puntig, hoornkleurig, bovenbek met bruin streepje.
OGEN
: Bruin.
KOP
: Grijsbruin, grauwbeige wenkbrauwstreep.
NEK
: Grijsbruine grondkleur met donkerbruine bestreping.
RUG
: Grijsbruin met donkerbruine bestreping.
KEEL
: Wit tot beige licht gestreept.
BORST
: Wit tot beige licht gestreept.
FLANKEN : Beige met donkerbruine lengtstrepen.
BUIK
: Beigewit.
VLEUGELS : Donkerbruine pennen met lichte zoming.
STUIT
: Bruingeel, gestreept.
STAART
: Donkerbruine pennen met fletsgele omzoming, onderstaart visgraatmotief.
POTEN
: Hoornkleurig tot bruin.
NAGELS
: Bruin.
TYPISCHE FOUTEN:
Bril (beige vlekken op voorhoofd), oogstrepen te breed of te ver doorlopend.
Vleugelstrepen onregelmatig, te geel op de borst.

K.B.O.F. ©
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SIJS BRUINPASTEL
Carduelis spinus

: 11,5 cm.
: Volslank.
: Rechtopzittend en erg beweeglijk.

.F
.

GROOTTE
VORM
HOUDING
MAN
SNAVEL
OGEN
KOP

K.

B.

O

: Fijn, puntig, licht hoornkleurig, bovenbek met bruin streepje.
: Bruin.
: Voorhoofd, kruin tot op achterhoofd bruin, beige gemarmerd, wangen licht grijsbruin en een
gele wenkbrauwstreep.
NEK
: Bruin met een fijne bestreping.
RUG
: Bruin met een fijne bestreping.
KEEL
: Geelbruin, met of zonder donkerbruine bef.
BORST
: Geelbruin.
FLANKEN : Grijsachtige geelbruine grondkleur met bruine lengtestrepen.
BUIK
: Beigewit.
VLEUGELS : Opgebleekte grijsbruine pennen met een fijne gele omzoming, gele vleugelstreep en geel
spiegeltje, grote vleugeldekveren met bleke zoming.
STUIT
: Fel geelbruin.
STAART
: Opgebleekte grijsbruine pennen met gele zoming, aan inplantzijde geel, licht gevorkt.
POTEN
: Hoornkleurig tot bruin.
NAGELS
: Bruin.
TYPISCHE FOUTEN:
Wenkbrauwstrepen te breed of doorlopend, gele vlekken vormend op voorhoofd.
Bef onduidelijk, borst bewolkt.
POP
SNAVEL
: Fijn, puntig, hoornkleurig, bovenbek met een bruin streepje.
OGEN
: Bruin.
KOP
: Beigebruin, grauwbeige wenkbrauwstreep.
NEK
: Beigebruin met donkerbruine bestreping.
RUG
: Beigebruin met donkerbruine bestreping.
KEEL
: Wit tot beige fijn bruin bestreept.
BORST
: Wit tot beige fijn bruin bestreept.
FLANKEN : Beige met donkerbruine lengtestrepen.
BUIK
: Beigewit.
VLEUGELS : Opgebleekte grijsbruine pennen met lichte fletsgele omzoming.
STUIT
: Bruingeel, gestreept.
STAART
: Opgebleekte grijsbruine pennen met fletsgele omzoming, onderstaart heeft visgraatmotief.
POTEN
: Hoornkleurig tot bruin.
NAGELS
: Bruin.
TYPISCHE FOUTEN:
Bril (beige vlekken op voorhoofd), oogstrepen te breed of te ver doorlopend.
Vleugelstrepen onregelmatig, te geel op de borst.

K.B.O.F. ©
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SIJS ISABEL

.F
.

Carduelis spinus

: 11,5 cm.
: Volslank.
: Rechtopzittend, erg beweeglijk.
: Fijn, puntig, bleek hoornkleurig met op de bovenbek een bruinbeige streepje.
: Bruin.
: Bruingrijs, licht gemarmerd, citroengele wenkbrauwstreep.
: Licht grijsgroen met fijne bestreping.
: Licht grijsgroen met fijne grijsachtige bestreping.
: Licht grijsgroen met een grijze bef.
: Egaal citroengeel.
: Lichtgeel met lichtgrijze lengtestrepen.
: Wit.
: Grijsachtig citroengeel met bruingrijze pennen en citroengele dwarsband.
: Citroengeel.
: Bruingrijze pennen met een gele omzoming, aan inplantzijde geel. Licht gevorkt.
: Vleeskleurig.
: Grijswit.

POP
KOP
KEEL
BORST
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS
STUIT
STAART

: Verschilt in het volgende met de man.
: Lichtgrijs met zachte tekening, lichtbeige wenkbrauwstreep.
: Wit.
: Wit, licht bestreept.
: Wit met fijne lichtgrijze lengtestrepen.
: Geelwit.
: Citroenachtig lichtgrijs met licht bruingrijze pennen, licht citroengele dwarsband.
: Zacht citroengeel, zacht gestreept.
: Lichtbruingrijze pennen met fletsgele omzoming.

K.

B.

O

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
RUG
KEEL
BORST
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS
STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

TYPISCHE FOUTEN:
Geelgrijze vlekken op het voorhoofd, wenkbrauwstrepen te ver doorlopend of te breed.
Onduidelijke flanktekening of onregelmatige flanktekening.
Bewolkte borst.
Te geel op de borst.

K.B.O.F. ©
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SIJS man

B.

O

: 11,5 cm.
: Volslank.
: Rechtopzittend, erg beweeglijk.
: Fijn, puntig, hoornkleurig, bovenbek met zwart streepje.
: Zwartbruin.
: Voorhoofd, kruin en achterhoofd zwart iets grijs gemarmerd. Wangen grijsgroen, gele
wenkbrauwstreep vertrekt boven het oog en wordt breder naar achter.
NEK
: Groen met een fijne bestreping.
RUG
: Groen met een fijne zwarte bestreping.
KEEL
: Geelgroen, met een duidelijk afgelijnde bef of zonder bef.
BORST
: Geelgroen.
FLANKEN : Grijsachtige geelgroene grondkleur met grijszwarte lengtestrepen.
BUIK
: Witgrijs.
VLEUGELS : Zwarte tot donkergrijze pennen met een fijne gele omzoming, gele vleugelstreep en geel
spiegeltje. De grote vleugeldekveren hebben een bleke omzoming.
STUIT
: Fel geelgroen.
STAART
: Donkergrijze tot zwarte pennen met een gele omzoming, aan de inplantzijde geel.
Licht gevorkt.
POTEN
: Zwart of zo donker mogelijk.
NAGELS
: Zwart.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP

.F
.

Carduelis spinus

TYPISCHE FOUTEN:
Wenkbrauwstreep te breed of doorlopend op het voorhoofd (gele vlekken = bril).
Te bruin in de flanken.
Te Bleke poten.
KEURTECHNISCHE OPMERKING:
De voorkeur gaat naar vogels met een bef.

K.B.O.F. ©
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SIJS PASTEL

GROOTTE
VORM
HOUDING
MAN
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
RUG
KEEL
BORST
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS

: 11,5 cm.
: Volslank.
: Rechtopzittend, erg beweeglijk.

.F
.

Carduelis spinus

K.B.O.F.©

K.

B.

O

: Fijn, puntig, hoornkleurig, bovenbek met grijszwart streepje.
: Donker.
: Donkergrijs overgoten met groen, gelige wenkbrauwstreep. Wangen groenig met grijze waas.
: Grijsgroene grondkleur met grijze bestreping.
: Grijsgroen met grijze bestreping.
: Geelgroen, grijze bef of zonder bef.
: Geelgroenig met grijze waas.
: Grijsachtige geelgroene grondkleur met grijze lengtestrepen.
: Grijswit.
: Opgebleekte grijsgroene pennen met fijne gele zoming, Gelige vleugelstreep en geel spiegeltje. Grote vleugeldekveren met bleke zoming.
STUIT
: Fel geelgroen.
STAART
: Opgebleekte grijsgroene pennen met gele zoming, aan inplantzijde geel. Licht gevorkt.
POTEN
: Hoornkleurig.
NAGELS
: Donkergrijs.
TYPISCHE FOUTEN:
Wenkbrauwstrepen te breed of doorlopend, gele vlekken vormend op het voorhoofd.
Bef onduidelijk, borst bewolkt.
POP
SNAVEL
: Fijn, puntig, hoornkleurig, bovenbek met een grijs streepje.
OGEN
: Donker.
KOP
: Grijs met een donkergrijze bestreping, grauwgrijze wenkbrauwstreep, wangen grijsachtig.
NEK
: Grijsachtige grondkleur met donkergrijze bestreping.
RUG
: Grijsachtig met een groene waas en met donkergrijze bestreping.
KEEL
: Grijswit met fijne donkergrijze bestreping.
BORST
: Grijswit donkergrijs gestreept.
FLANKEN : Grijzig met donkergrijze lengtestrepen.
BUIK
: Grijswit.
VLEUGELS : Opgebleekte donkergrijze pennen met een lichte fletsgele omzoming.
STUIT
: Grijsachtig, fijn gestreept.
STAART
: Opgebleekte donkergrijze pennen met lichte fletsgele omzoming. Onderstaart visgraatmotief.
POTEN
: Hoornkleurig.
NAGELS
: Grijs.
TYPISCHE FOUTEN:
Bril (beige vlekken op voorhoofd), oogstrepen te ver doorlopend of te breed.
Vleugelstrepen onregelmatig, te geel op de borst.
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SIJS PASTEL OVERGOTEN

B.

: 11,5 cm.
: Volslank.
: Rechtopzittend, erg beweeglijk.
: Fijn, puntig, hoornkleurig, bovenbek met lichtbruin streepje.
: Bruin.
: Geel met een bruine waas.
: Geel met een bruine waas.
: Zeer lichtbruin.
: Geel.
: Beigegeel.
: Beige met lichtbruine strepen.
: Beigewit.
: Geel met een lichte omzoming, gele vleugelbanden.
: Geel.
: Geelbeige, licht gevorkt.
: Vleeskleurig.
: Lichtbruin.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
RUG
KEEL
BORST
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS
STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

O

.F
.

Carduelis spinus

TYPISCHE FOUTEN:
Te slank.
Te bleek.
Rugdek onzuiver.

K.B.O.F. ©
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SIJS pop

STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

: 11,5 cm.
: Volslank.
: Rechtopzittend, erg beweeglijk.
: Fijn, puntig, hoornkleurig, bovenbek met zwart streepje.
: Zwartbruin.
: Grijs, wangen grijsbruin, grijsachtige wenkbrauwstreep.
: Grijsgroene grondkleur met een zwartgrijze bestreping.
: Wit tot grijs, licht gestreept.
: Wit tot grijs, licht gestreept.
: Grijsgroen met een donkergrijze bestreping.
: Witgrijs met donkergrijszwarte lengtestrepen, achterflank meer bruingrijs.
: Grijswit.
: Donkergrijze pennen met een lichte omzoming, geel spiegeltje, vleugeldek grijsgroen
met gesluierde dwarsbanden.
: Groengeel, gestreept.
: Donkergrijze pennen met lichte fletsgele omzoming, onderstaart met visgraatmotief.
: Zwart of zo donker mogelijk.
: Zwart.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
KEEL
BORST
RUG
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS

B.

O

.F
.

Carduelis spinus

TYPISCHE FOUTEN:
Bril (grijze vlekken op het voorhoofd), oogstreep te ver doorgelopen of te breed.
Te geel op de borst.

K.B.O.F. ©
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SPREEUW BRUIN

K.

MAN

B.

O

.F
.

Sturnus vulgaris

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
KEEL
BORST
RUG
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS
STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

: 21,5 cm.
: Volslank met een brede platte schedel, rechte ruglijn, korte staart zonder inkeping.
: Rechtop, nieuwsgierig.
: Grijsachtig lichtbruin.
: Donkerbruin.
: Bruin glanzend, met lichtbruine streepjestekening, borstelveertjes rond de bovenbek.
: Bruin glanzend, met lichtbruine streepjestekening.
: Bruin, wit gestipt.
: Bruin met zilverwitte regelmatige V-vormige tekening.
: Bruin glanzend, rossigbruine kortgestreepte V-vormige tekening.
: Bruin met zilverwitte regelmatige V-vormige tekening.
: Bruin met zilverwitte regelmatige V-vormige tekening, onderstaart met visgraattekening.
: Bruine pennen met een lichte omzoming.
: Lichtbruin.
: Bruine pennen met een lichte omzoming.
: Roodbruinachtig.
: Grijsbruin.

POP

: Matter, stiptekening iets groter.

TYPISCHE FOUTEN:
Onregelmatige stip- en/of V-tekening.
Te slank.
Te scherpe borst.
K.B.O.F. ©
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SPREEUW

: 21,5 cm.
: Volslank, brede platte schedel, rechte ruglijn.
: Rechtop, nieuwsgierige houding.
: Lichtbruin tot donkerbruin, zomer bleekgeel.
: Donkerbruin.
: Zwart met blauwgroene weerschijn en lichtbruine streepjestekening. Borstelveertjes
rond de bovenbek.
NEK
: Idem.
RUG
: Zwart met blauwgroene weerschijn, rosbruine kortgestreepte V-tekening.
KEEL
: Wit gestipt.
BORST
: Zilverwitte regelmatige V-vormige tekening.
FLANKEN : Zilverwitte regelmatige V-vormige tekening.
BUIK
: Zilverwitte regelmatige V-vormige tekening.
VLEUGELS : Zwartbruin, buitenvlag grijsbruinachtig, dekveren zwartglanzend, geelbruine zomen.
STUIT
: Zwart, blauwgroene weerschijn.
STAART
: Zwartbruin, geelbruine zoming, dekveren zwart met puntvormige tekening, onderstaart met
visgraattekening, kort, breed zonder inkeping.
POTEN
: Donker roodbruinachtig.
NAGELS
: Zwart.
POP

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP

B.

O
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Sturnus vulgaris

: Matter getint, stiptekening iets groter.

TYPISCHE FOUTEN:
Onregelmatige stip- en V-tekening.
Te slank.
Te bleke of tweekleurige poten.
K.B.O.F. ©
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STAARTMEES

MAN

K.

B.

O

.F
.

Aegithalos caudatus

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP

: 14 CM.
: Slank, lichaam kort met opvallende lange staart en ronde gewelfde kop.
: Voorover liggend.
: Zwart, kort, kegelvormig.
: Ovaal met een gele oogring, boven voller onder miniemer.
: Rond, vuilwit voorhoofd met een brede zwarte kruin, vuilwit uitlopend tot in de nek, donkere
wenkbrauwstreep.
NEK
: Zwartgrijs.
KEEL
: Grijswit met een zachte roze schijn.
BORST
: Grijswit met een zachte roze schijn.
RUG
: Zwart met roze tot lichtbruine schouders.
FLANKEN : Wit doorlopen met een roze schijn.
BUIK
: Bovenste deel grijswit, onderste (aarsstreek) roze gelijk de flanken.
VLEUGELS : Zwart.
STUIT
: Wit met roze.
STAART
: Trapsgewijs, buitenste pennen korter, zwart met wit omzoomde buitenpennen.
POTEN
: Poten donker tot zwart.
NAGELS
: Grijszwart.
POP

K.B.O.F. ©

: Uiterlijk gelijk aan de man maar de staart is iets korter.
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VLAAMSE GAAI

: 34 cm.
: Robuuste fiere vogel.
: Rustig, half opgericht, waakzaam.
: Donkerbruin, bovenbek klein haakje, duidelijke snor.
: Grijsblauw, bleke oogring.
: Schedel vuilwit met korte ongelijnde zwarte streepjes, kan opgezet tot kuif, achterkop en wangen bruinroze, wit onder het oog.
NEK
: Bruinroze.
RUG
: Bruinroze.
KEEL
: Grijsachtig wit met brede zwarte baardstrepen.
BORST
: Lichtrozebruin bleker wordend naar de buik.
FLANKEN : Idem.
BUIK
: Gebrokenwit.
VLEUGELS : Handpennen bruinzwart met grijswitte buitenvlag worteldeel, binnenvlag met blauwachtige
vlekjes, armpennen zwart met witte blauwomzoomde spiegel, dekveren blauwzwart dambordvormig.
STUIT
: Wit.
STAART
: Bruinzwart zonder inkeping, iets afgerond.
POTEN
: Bleekbruin.
NAGELS
: Donkerbruin.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP

B.

O

.F
.

Garrulus Glandarius

TYPISCHE FOUTEN:
Baardstrepen of koptekening ongelijk.
Borstkleur niet egaal.
Spiegels onregelmatig.

K.B.O.F. ©

T.C. EUROPESE VOGELS UITGAVE 2000

WITBANDKRUISBEK MAN

B.

O

.F
.

Loxia leucoptera

K.

GROOTTE : 14,5 tot 15 cm.
VORM
: Robuuste geblokte vogel met een korte gevorkte staart.
HOUDING : Rustig en fier op stok, onder een hoek van ongeveer 45°, lichaam moet los van de stok blijven.
Vleugels strak langs de romp, vleugelpunten sluiten op de stuit. Kop iets opgericht.
SNAVEL
: Hoornkleurig met een iets donkerdere punt. Volledig gekruist, deze kan zowel naar de linkerof de rechterzijde kruisen. Snavelbevedering crèmekleurig.
OGEN
: Donkerbruin, de pupil is zwart.
KOP
: Rood, onder de snavel iets lichter, met een hoefijzervormige zwartgrijze tekening op de wangen.
NEK
: Rood.
KEEL
: Rood.
BORST
: Oranjerood met een gehamerde lichtgrijze tekening.
RUG
: Rood, met een iets bruine waas.
FLANKEN : Oranjerood, met een fijnegestreepte bruine tekening.
BUIK
: Oranjerood, dijen en aarsstreek gebrokenwit.
VLEUGELS : Zwartbruin, de middelste en kleine dekveren wit gezoomd, hierdoor ontstaat de witte band.
De mantel en het rugdek tonen kleine bruine streepjes.
STUIT
: Rood.
STAART
: Bovenkant zwartbruin, onderkant gebrokenwit met pijlvormige bruine vlekjes, een V-tekening
vormend. De buitenvlag vormt een crèmeachtige omzoming.
POTEN
: Zwartbruin.
NAGELS
: Zwart.
TYPISCHE FOUTEN:
: Rode aanslag in de witte vleugelbanden wordt beoordeeld als kleurfout.
OPMERKINGEN:
: De witte vleugelbanden moeten vrij zijn van bruine of rode aanslag.
: Bij jonge witbandkruisbekken zijn de toppen van de vleugeldekveren beigebruin, bij de tweejarige vogels zijn de toppen wit.
K.B.O.F. ©
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WITBANDKRUISBEK POP
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Loxia leucoptera

K.

GROOTTE : 14,5 tot 15 cm.
VORM
: Robuuste geblokte vogel met een korte gevorkte staart.
HOUDING : Rustig en fier op stok, onder een hoek van ongeveer 45°, lichaam moet los van de stok blijven.
Vleugels strak langs de romp, vleugelpunten sluiten op de stuit. Kop iets opgericht.
SNAVEL
: Hoornkleurig met een iets donkerdere punt. Volledig gekruist, deze kan zowel naar de linkerof de rechterzijde kruisen. Snavelbevedering crèmekleurig.
OGEN
: Donkerbruin, de pupil is zwart.
KOP
: Licht geelgroen met een lichtgrijze waas. Een hoefijzervormige bruine tekening op de wangen.
NEK
: Licht geelgroen.
KEEL
: Bruin met een lichtgrijze waas.
BORST
: Bleek geelgroen met een gehamerde bruine tekening.
RUG
: Geelgroen, met fijne bruine streepjes.
FLANKEN : Bleek geelgroen met fijne beigebruine streepjes.
BUIK
: Bleek geelgroen, met een gehamerde bruine tekening. Dijen en aarsstreek bleek geelgroen
met een grijze waas tot crèmewit.
VLEUGELS : Donkerbruin, middelste en kleine dekveren witgezoomd, hierdoor ontstaat de witte band.
Mantel en rugdek zijn geelgroen en tonen kleine bruine streepjes.
STUIT
: Geelgroen.
STAART
: Bovenkant donkerbruin, onderkant gebrokenwit met pijlvormige bruine vlekjes die een V-tekening vormen. De buitenvlag vormt een crèmeachtige omzoming.
POTEN
: Zwartbruin, moeten recht en stevig zijn, zonder verruwingen en/of vergroeiingen. De tenen
waarvan drie naar voren en één naar achteren, dienen op een natuurlijke wijze stevig om de
stok te klemmen.
NAGELS
: Zwart.
OPMERKINGEN:
: Witte vleugelbanden die vrij zijn van bruine of rode aanslag.
: Bij jonge witbandkruisbekken zijn de toppen van de vleugeldekveren beigebruin, bij de tweejarige vogels zijn de toppen wit.
K.B.O.F. ©

T.C. EUROPESE VOGELS UITGAVE 2010

WITTE KWIKSTAART
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Motacilla alba alba

: 18 cm.
: Slank, met lange staart.
: Ranke actieve vogel met sierlijke houding en op en neer wippende staart.
: Zwart glanzend, lang en spits.
: Zwart.
: Zwarte kap beginnend boven de ogen, voorhoofd en wangen wit.
: Kopkleur loopt door tot in de nek.
: Grote zwarte keelvlek, weinig of niet afgelijnd, doorlopend tot in de wangen.
: Vanaf zwarte bovenborst wit uitvloeiend naar de buik.
: Grijs.
: Grijswit.
: Wit.
: Zwart met in vleugeldek witte omzoming, een vleugelband vormend.
: Grijs.
: Zwart, buitenste pennen breed witomzoomd.
: Donker tot zwart.
: Zwart.

POP

: Algemeen doffer van kleur, ruggrijs onzuiver, staart korter, witte voorhoofdvlek kleiner.

K.B.O.F. ©
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VLEUGELS
STUIT
STAART
POTEN
NAGELS
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ZANGLIJSTER
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Turdus philomelos

: 23 cm.
: Volslank.
: Draagt de staart in een rechte lijn met de rug, luisterhouding.
: Bovensnavel bruinzwart, ondersnavel geelachtig met een bruine punt.
: Donkerbruin tot zwart, roomkleurige oogring.
: Warmbruin met een donkerbruine punttekening, oogstreep roomkleurig, teugels
zwartbruin, wangen beige met zwartbruine zomen, geeft een hoefijzertekening.
NEK
: Warmbruin.
RUG
: Warmbruin.
KEEL
: Roomkleurig met zwartbruine baardstrepen.
BORST
: Roomkleurig met donkerbruine kegelvormige vlekjes.
FLANKEN : Idem.
BUIK
: Vuilwit met kleinere vlekjes.
VLEUGELS : Pennen zwartbruin, buitenvlag geelbruin, binnenvlag zwartbruin, dekveren warmbruin
twee vleugelbanden vormend.
STUIT
: Bruin.
STAART
: Donkerbruin.
POTEN
: Vleeskleurig.
NAGELS
: Donkerbruin.
TYPISCHE FOUTEN:
Onregelmatige vlekjesverdeling
Oogringen onderbroken.
Te slank.
K.B.O.F. ©
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ZANGLIJSTER BRUIN

: 23 cm.
: Volslank.
: Draagt de staart in rechte lijn met de rug, luisterhouding.
: Geelachtig met een donkere spits.
: Lichtbruin.
: Beigebruin met donkere punttekening, lichte roomkleurige oogstreep, bruine teugels, wangen
warmbruine hoefijzertekening.
NEK
: Beigebruin.
KEEL
: Licht beigebruin met duidelijke baardstrepen.
BORST
: Licht beigebruin met bruine kegelvormige vlekjes.
RUG
: Warmbruin.
FLANKEN : Beigebruin en gevlekt.
BUIK
: Vuilwit met kleinere vlekjes.
VLEUGELS : Pennen donkerbruin.
STUIT
: Lichtbruin.
STAART
: Donkerbruin.
POTEN
: Vleeskleurig.
NAGELS
: Bruin.
POP
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Turdus philomelos

: Er is geen verschil in kleur en tekening tussen de poppen en de mannen.

TYPISCHE FOUTEN:
Onregelmatige borsttekening.
Gevlekte rug.
Te lichtbruin van kleur.

K.B.O.F. ©
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ZANGLIJSTER SATINET
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Turdus philomelos

: 23 cm.
: Volslank.
: Draagt de staart in rechte lijn met de rug, luisterhouding.
: Vleeskleurig.
: Rood.
: Wit, overgoten met een beige waas.
: Wit, overgoten met een beige waas.
: Wit, met een lichtere beige waas.
: Witbeige, overgoten met nauwelijks zichtbare kegelvormige beigebruine vlekjes.
: Wit, overgoten met een beige waas.
: Witbeige, overgoten met nauwelijks zichtbare kegelvormige beigebruine vlekjes.
: Wit, overgoten met een lichtere beige waas.
: Wit, overgoten met een beige waas.
: Wit, overgoten met een beige waas.
: Wit, overgoten met een beige waas.
: Vleeskleurig.
: Vleeskleurig.

POP

: Er is geen verschil in kleur en tekening tussen de poppen en de mannen.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
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NEK
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RUG
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS
STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

TYPISCHE FOUTEN:
Te slank
Gevlekte rug.
Blind door de rode ogen.

K.B.O.F. ©
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ZWARTE KRAAI
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Corvus corone

SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
RUG
KEEL
BORST
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS
STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

K.

GROOTTE : 46 cm.
VORM
: Robuuste vogel.
HOUDING : Fier, aandachtig, rechtopzittend.

: Zware bek, bovensnavel licht gebogen punt, neusgaten bedekt met borstelharen.
: Donkerbruin tot zwart.
: Zwart met violetblauwachtige glans.
: Zwart met violetblauwachtige glans.
: Zwart met violetblauwachtige glans.
: Zwart met violetblauwachtige glans.
: Zwart met violetblauwachtige glans.
: Zwart met violetblauwachtige glans.
: Zwart met violetblauwachtige glans.
: Glanzend zwart, buitenste pennen korter.
: Zwart.
: Glanzend zwart, iets afgerond.
: Zwart.
: Zwart.

JONGE VOGELS
: Pennen bruinzwart, minder glans, ogen grijsachtig.
TYPISCHE FOUTEN:
Ontbrekende neuswortelharen.
Te mat van kleur.
Te slank.

K.B.O.F. ©
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ZWARTE ROODSTAART
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Phoenicurus ochruros

MAN
GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
KEEL
BORST
RUG
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS
STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

: Ongeveer 15 cm.
: Nogal lang.
: Opgericht (soms liggend), trillende staart.
: Lang en scherp, zwart.
: Zwart, met een donkergrijs bepluimde oogrand.
: Spits, zwart masker en wangen.
: Grijszwart gemarmerd.
: Zwart met een lichte witte schimmel.
: Zwart met een lichte witte schimmel.
: Vuilgrijs met een zwarte waas.
: Vuilgrijs zonder flankstrepen.
: Vuilgrijs
: Zwartbruin met een lichtere omzoming.
: Roestbruin.
: Zwart met een roestbruine omzoming.
: Donker tot zwart.
: Zwart.

POP

: Veel matter en grijzer van kleur.

K.B.O.F. ©

T.C. EUROPESE VOGELS UITGAVE 2007

MAROKKAANSE HUISGORS

B.

MAN
Kop

O

.F
.

Emberiza stiolata sahari
Grootte: 15 cm

K.

: Schedel zwartgrijs gestreept.
Wangen, keel en nek zwartgrijs gestreept.
Rug en vleugeldek: Kastanjebruin met een grijze bestreping.
Vleugeldekveren bruin met een lichte omzoming.
Vleugelpennen zwart met een bruine omzoming.
Stuit
: Bruin.
Staart
: Bovenstaart zwart met een bruine omzoming.
Onderstaart donkerbruin.
Onderstaartdekveren zwart.
Borst en onderlijf: Keel en bef zwartgrijs gestreept.
Borst bruin.
Onderlijf bruin.
Flanken bruin.
Broek en anus lichtbruin.
Hoorndelen : Poten en loopbenen vleeskleurig.
Nagels
: Donkergrijs.
Snavel
: Bovensnavel grijsbruin, ondersnavel geel.
Ogen
: Zwart.
Oogranden : Grijs.
POP : Schedel, masker, wangen en nek grijs zonder bestreping

K.B.O.F. ©
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GOUDVINK BRUINPASTEL GEEL MAN

RUG
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS

STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

O

B.

NEK
KEEL
BORST

: 14 tot 18 cm
: Volslank, gedrongen met voldoende volume.
: Rustige houding, mag beweeglijk zijn, niet schuw, vleugels strak langs het lichaam.
: Eénkleurig lichtbruin crèmekleur, in verhouding met de kop, kort en boven bek licht gehaakt.
: Groot, helder en zwart.
: Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek, opvallend donkere bruine opgetande egale kap zonder de
minste opbleking. Brede kop met mooi rond schedeldak. De kap mag in de uitloop naar de nek
niet versmallen. Minimale gele doorkleuring op het midden van de kop kan zichtbaar zijn.
: Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rug dek.
: Onder de kap, warm geel, goed afgelijnd, voldoende breed. Oranje keelvlek niet gewenst.
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen (te vet of te kort borstbeen),
warm citroen geel.
: Licht zilverbruin, zonder doorkleuring, minimale welving toegestaan. Zadelrug foutief.
: Warm citroen geel, idem als de borst.
: Zuiver wit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering is geel.
: Egaal, mat, lichtbruin, in harmonie met staartpennen, zonder enige opbleking. 5 buitenste
vleugelpennen kunnen iets zijn opgebleekt. vleugelbanden helder. Geel vlekje op laatste arm
pen.
: Zuiver wit.
: Kort, egaal, lichtbruin, in harmonie met vleugelpennen, idem voor staartdekveren die iets
donkerder zullen zijn.
: Crème vleeskleurig.
: Vleeskleurig.
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Pyrrhula pyrrhula

KEURTECHNISCHE ADVIES: de geel bruinpastel man zal in de vleugel- en staartpennen en in de kap duidelijker
een donkere kleur vertonen dan de rode bruinpastel man. Primair keuren op vorm en kleur.
VOORKOMENDE FOUTEN:
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type.
Oranje tint in grondkleur. Oranje keelvlek kan storend zijn.
Niet egaal in de rug kleur.
Snavel te donker en niet in verhouding tot de kop.
Opbleking in kap, vleugel- of staartpennen.
K.B.O.F. ©
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GOUDVINK
BRUINPASTEL
MAN

O

: 14 tot 18 cm
: Volslank gedrongen met voldoende volume.
: Rustige houding, mag beweeglijk zijn, niet schuw.
: lichtbruin, in verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht
gehaakt, ondersnavel nagenoeg gelijk van kleur als bovensnavel.
OGEN
: Zwart, oogringen onopvallend opgebleekt.
KOP/KAP : Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek een lichtbruine goed zichtbare kap, met rode doorkleuring
bleker beginnend bij voorhoofd en opgebleekt uitlopend in de nek. De intensiteit van de
kopkleur is evenredig met de borstkleur. De kap mag op het uiteinde niet versmallen
of uitlopen op een punt, de wangen zijn warm oranjeroze. De kop zal breed zijn.
NEK
: Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL
: Onder de kap licht oranjeroze en goed duidelijk afgelijnd.
BORST
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, intens licht oranjeroze.
RUG
: Helder bleek crèmekleurig, zonder rode aanslag, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Licht oranjeroze idem als de borst.
BUIK
: Zuiver wit, aarsbevedering roze.
VLEUGELS : Slagpennen licht crèmebruin, crèmebruine dekveren vormen slecht zichtbare bleke
vleugelband (spiegel). 2 rode veertjes bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT
: Overwegend zuiver wit.
STAART
: Lichtcrème bruin gelijk aan de vleugelpennen, staartdekveren idem.
POTEN
: Vleeskleurig.
NAGELS
: Bleek vleeskleurig.

K.
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Pyrrhula pyrrhula

KEURTECHNISCHE ADVIES: Bruinpastelmannen zullen altijd een rode aanslag in de kap bezitten, is
verborgen vetstofkleur die bij het muteren zichtbaar wordt. Primair keuren op vorm en kleur.
VOORKOMENDE FOUTEN:
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume.
Te weinig zichtbare kap of keeltekening. Kap stopt te vroeg.
Doorkleuring in rugdek en vleugelspiegel.
Vlekkerig op de borst, tweekleurig.
Te bleke primaire vleugel- en of staartpennen.
K.B.O.F. ©
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GOUDVINK BRUINPASTEL
POP

.F
.

Pyrrhula pyrrhula

: 14 tot 18 cm.
: Volslank gedrongen met voldoende volume.
: Rustige houding, mag beweeglijk zijn, niet schuw.
: lichtbruin, in verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt, beide snavels
nagenoeg gelijk van kleur.
OGEN
: Groot, zwart, oogringen onopvallend bleek.
KOP/KAP : Vanaf aanzet keel tot ruim op het achterhoofd een lichtbruine zichtbare kap met brede kop. De
kap mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt, de wangen zijn lichtbruin
Met minimum roestrode aanslag, schedeldak is mooi rond gewelfd.
NEK
: Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL
: Onder de kap crèmebruin.
BORST
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, crèmekleurig bruin met een lichte
Dominante pasteltint, te sterk bruinbezit is eerder niet gewenst, schimmelvogels hebben een
gelijkmatige schimmelverdeling op de borst.
RUG
: Licht crèmekleurig, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Idem als de borst.
BUIK
: Crèmekleurig bruin en zuiver wit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering wit.
VLEUGELS : Slagpennen licht crèmebruin, dekveren crémebruin, vormen slecht zichtbare bleke
vleugelband (spiegel). 2 veertjes met een weinig rood bij scheiding vleugel en rugdek zijn
minder duidelijk dan bij de man.
STUIT
: Overwegend zuiver wit.
STAART
: Kort, licht crèmebruin gelijk aan de vleugelpennen, staartdekveren idem.
POTEN
: Vleeskleurig.
NAGELS
: Bleek vleeskleurig.

K.

B.
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VORM
HOUDING
SNAVEL

KEURTECHNISCHE ADVIES: de bruinpastel Goudvink pop is een vogel zonder contrasten. D.w.z. de kleur
van de vogel mag in niets opvallend zijn maar zal overal van dezelfde kleurintensiteit zijn
waarbij toch alle facetten zichtbaar zullen blijven. Foto is ideale kleur vogel en type. Primair
keuren op vorm en kleur.
TYPISCHE FOUTEN:
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume.
Keeltekening en kap vaak onvoldoende zichtbaar.
Grondkleur te overheersend (hard) bruin.
Rode doorkleuring in de wangen te storend.
Ongelijke schimmelverdeling op de borst.
Te bleke primaire vleugel- en of staartpennen.
K.B.O.F. ©
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GOUDVINK BRUINTOPAAS MAN
Pyrrhula pyrrhula
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:14 tot 18 cm
: Volslank, gedrongen met voldoende volume.
: Rustig, borst los van de stok en vleugels strak langs het lichaam, moeilijker oriëntatie
vermogen (rode ogen), niet bang.
: Eénkleurig crèmekleur, in verhouding met de kop, kort en bovenbek licht
gehaakt.
: Groot, opvallend rood, bleke (bril) oogringen.
: Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek, een mat, donker grijsbruin, ongetande kap zonder de
minste opbleking. Brede kop waarvan het schedeldak mooi rond is en rode doorkleuring
zal laten zien (rest vetstofkleur) De kap mag in de uitloop naar de nek niet versmallen.
: Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
: onder de kap, oranje rood, goed afgelijnd, voldoende breed.
: gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen (te vet), fluo oranje rood.
: licht grijsblauw, zonder doorkleuring, minimale welving toegestaan.
: Fluo oranje rood, idem als de borst.
: Oranje rood en zuiver wit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering is oranje.
: Egaal, mat, grijsbruin, in harmonie met staartpennen, zonder vlekkerige opbleking. Einde
vlag primaire pennen ingezoomd en kort, lichter opgebleekt. Vleugelbanden helder. Rood
oranje vlekje op laatste armpen.
: zuiver wit.
: Kort, egaal, mat, grijsbruin, in harmonie met vleugelpennen, idem voor staartdekveren.
: crème vleeskleurig.
: vleeskleurig.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING

KEURTECHNISCHE ADVIES: een mooie verschijning, niet zoveel gekweekt en met de typische
gedragingen van roodoogige vogels. Wees tolerant in de beoordeling op gedrag. Primair keuren op vorm en
kleur.
VOORKOMENDE FOUTEN:
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume.
Te smalle keeltekening, smalle uitloop kap in de nek.
Doorkleuring in de rug, te donkere snavel.
Opbleking of hamering in kap, vleugel- of staartpennen.

K.B.O.F. ©
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GOUDVINK BRUINTOPAAS POP
Pyrrhula pyrrhula
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: 14 tot 18 cm
: Volslank, gedrongen met voldoende volume.
: Rustig, borst los van de stok, vleugels strak langs het lichaam, moeilijker oriëntatie
vermogen (rode ogen), niet bang.
: Eénkleurig crèmekleur, in verhouding met de kop, kort en bovenbek licht
gehaakt. Puntsnavel foutief.
: Groot, opvallend rood, oogringen opgebleekt.
: vanaf aanzet keel tot ruim in de nek, een mat, donkere bruingrijs ongetande kap zonder de
minste opbleking. Brede kop waarvan het schedeldak mooi rond is. De kap kan in de
uitloop naar de nek licht versmallen. De wangen mogen met roze waas. (Rest vetstof)
: Kort, gevuld zonder inval, vloeiend overlopend in het rugdek.
: Onder de kap, licht crème bruin, goed afgelijnd.
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, egale licht crème bruine kleur.
: Licht grijsbruin, minimale welving toegestaan. Zadelrug foutief.
: Licht crème bruin, idem als de borst.
: Licht crème bruin en zuiver wit naar de aarsstreek toe.
: Egaal, mat, licht bruingrijs, in harmonie met staartpennen, zonder enige opbleking. Einde
vlag primaire pennen ingezoomd en kort, iets meer opgebleekt. Vleugelbanden helder.
Rood oranje vlekje op laatste armpen.
: Zuiver wit.
: Kort, egaal, mat, bruingrijs, in harmonie met vleugelpennen, idem
voor staartdekveren.
: Crème vleeskleurig.
: Vleeskleurig.

K.

GROOTE
VORM
HOUDING

KEURTECHNISCHE ADVIES: een mooie verschijning, niet zoveel gekweekt, mooie egale

grondkleur met de typische gedragingen van een roodoogige vogel. Ga tolerant om met gedrag.
Primair keuren op vorm en kleur.
VOORKOMENDE FOUTEN:
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume.
Borstkleur niet egaal.
Snavel, te donker en niet in verhouding tot de kop
Vlekkerige opbleking in kap, vleugel- of staartpennen.

K.B.O.F. ©
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GOUDVINK GEEL MAN
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: 14 tot 18 cm.
: Volslank gedrongen met voldoende volume.
: Rustige houding, mag beweeglijk zijn, niet schuw.
: Snavel zwart, in verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt.
: Groot, zwart, oogringen onopvallend donker.
: Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek een zwarte niet getande kap, met brede kop, deze
mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt, de wangen zijn
groenachtig geel.
: Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
: onder de kap groenachtig geel, goed duidelijk afgelijnd, geen tussenkleur in de scheiding
zwart/geel.
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, groenachtig geel.
: Blauwgrijs, zonder aanslag, minimale welving toegestaan.
: intens groenachtig geel idem als borstkleur.
: Groengeel en zuiver wit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering is geelachtig.
: Glanzend zwart, einde vlag primaire veren ingezoomd en licht opgebleekt, uiteinde met
witte rand, dekveren met grijsachtige eindzoom vormen de heldere vleugelband.
Twee veertjes met vlek bij scheiding vleugel en rugdek. Zoom van buitenste vleugelpen
kan storend bleek zijn (brede witte lijn vormend) over de volle lengte.
: Overwegend zuiver wit.
: Kort, glanzend zwart, dekveren idem.
: Zwart, zo donker mogelijk.
: Zwart.
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Pyrrhula pyrrhula

KEURTECHNISCHE ADVIES: Bij jonge vogels is de ondersnavel bleker en is de uitloop van de
vleugelbanden bruin. De borstkleur is geelgroen, door de zwarte ondergrond is deze kleur
niet helder. De grondkleur moet wel egaal zijn en mag geen oranje tint bevatten.
VOORKOMENDE FOUTEN:
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume.
Smalle uitloop van de kap in de nek, getand masker.
Vlekkerig op de borst, tweekleurig. Bleke poten. Oranje in grondkleur..
K.B.O.F. ©
T.C. EUROPESE VOGELS UITGAVE 2016

GOUDVINK MAN

O

: 14 tot 18 cm.
: Volslank gedrongen met voldoende volume.
: Rustige houding, mag beweeglijk zijn.
: Snavel zwart, in verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt.
: Groot, zwart, oogringen onopvallend donker.
: Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek een zwarte niet getande kap, brede kop, deze mag op het
uiteinde niet versmallen en voldoende lang zijn. De wangen zijn intens warm rood.
NEK
: Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL
: Onder de kap rood, goed duidelijk afgelijnd.
BORST
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, warm karmijn rood.
RUG
: Blauwgrijs, zonder rode aanslag, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Intens rood, idem als de borst.
BUIK
: Rood en zuiverwit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering is roodkleurig.
VLEUGELS : Glanzend zwart, einde vlag primaire veren ingezoomd en licht opgebleekt, uiteinde met
witte rand, dekveren met grijsachtige eindzoom vormen de heldere vleugelband.
2 veertjes met rode vlek bij scheiding vleugel en rugdek. Zoom van buitenste vleugelpen
kan storend bleek zijn (brede witte lijn vormend) over de volle lengte.
STUIT
: Overwegend zuiver wit.
STAART
: Kort, glanzend zwart, dekveren idem.
POTEN
: Zo donker mogelijk tot zwart
NAGELS
: Zwart.
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Pyrrhula Pyrrhula

KEURTECHNISCHE ADVIES: Bij jonge vogels is de ondersnavel bleker en is de uitloop van de
vleugelbanden bruin. Ook minder intensieve vogels met de perfecte vorm kunnen het
kampioenschap winnen. Primair keuren op vorm, dan kleur, vooral letten op donkere poten
wegens raszuiver.
VOORKOMENDE FOUTEN:
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, te weinig volume.
Doorkleuring in rugdek en/of in de vleugelband.
Borstkleur te diep (paars) stoort.
Vlekkerig op de borst, tweekleurig. Bleke poten.
Getande aflijning van het masker.
Buitenste zoom vleugelpen over de volle lengte opgebleekt.
Smalle uitloop van de kap in de nek.

K.B.O.F. ©
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GOUDVINK PASTEL MAN
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: 14 tot 18 cm.
: Volslank gedrongen met voldoende volume.
: Rustige houding, mag beweeglijk zijn niet schuw
: Antracietkleurig. In verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt.
: Groot, zwart, oogringen donkergrijs.
: Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek een egaal mat zwartgrijze niet getande kap zonder
opbleking, deze mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt, de
wangen zijn rozerood. Kop moet breed zijn. Lichte doorkleuring op de kop is niet fout.
NEK
: Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL
: Onder de kap rozerood en goed duidelijk afgelijnd.
BORST
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, intens rozerood
RUG
: Lichter blauwgrijskleurig, zonder rode aanslag, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Rozerood idem als de borst.
BUIK
: Rozerood en zuiverwit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering is rooskleurig.
VLEUGELS : Egaal mat zwartgrijs zonder opbleking, einde vlag primaire veren ingezoomd en vrij licht
opgebleekt, dekveren met zwartgrijze eindzoom vormen de heldere vleugelband.
2 veertjes met rode vlek bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT
: Overwegend zuiverwit.
STAART
: Kort, egaal mat zwartgrijs zonder opbleking gelijk aan de vleugelpennen en kopbevedering,
idem voor de staartdekveren.
POTEN
: licht antracietkleurig.
NAGELS
: Donker.
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Pyrrhula pyrrhula

KEURTECHNISCHE ADVIES: lichte opblekingen in vleugelpennen moeten in redelijk gelijke mate ook
zichtbaar zijn in staartpennen en kopkleur. Wees coulant in deze beoordeling, pastel is een erg
moeilijk en reduceerbaar kleurslag. Primair keuren op vorm en kleur.
VOORKOMENDE FOUTEN:
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume.
Te weinig of te smalle keeltekening.
Rode doorkleuring in rugdek. Vlekkerig op de borst.
Onvoldoende egaliteit van kleur van de kap, staart en vleugelpennen.
Storend bleke oogringen en te bleke poten en snavel.
K.B.O.F. ©
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GOUDVINK PASTEL POP

B.

O

: 14 tot 18 cm.
: Volslank gedrongen met voldoende volume.
: Rustige houding, mag beweeglijk zijn.
: Antracietkleurig, in verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt
: Groot, zwart, oogringen donkergrijs.
: Vanaf aanzet keel tot ruim op het achterhoofd een egaal mat zwartgrijze niet getande kap
zonder opbleking, de kap mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt,
de wangen zijn blauwgrijs.
NEK
: Kort, gevuld zonder inval, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL
: Onder de kap blauwgrijs en goed duidelijk afgelijnd.
BORST
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, egaal blauwgrijs.
RUG
: Lichter blauwgrijs, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Blauwgrijs idem als de borst.
BUIK
: Blauwgrijs en zuiverwit naar de aarsstreek toe.
VLEUGELS : Egaal mat zwartgrijs zonder opbleking, einde vlag primaire veren ingezoomd en vrij licht
opgebleekt, dekveren met zwartgrijze eindzoom vormen de heldere vleugelband,
2 veertjes met roze vlekje bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT
: Overwegend zuiverwit.
STAART
: Kort, egaal mat zwartgrijs zonder opbleking gelijk aan de vleugelpennen en kopbevedering,
idem voor staartdekveren.
POTEN
: Antracietkleurig.
NAGELS
: Donker.
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Pyrrhula pyrrhula

KEURTECHNISCH ADVIES: lichte opblekingen in vleugelpennen moeten in redelijk gelijke mate ook zichtbaar zijn
in staartpennen en kopkleur. Wees coulant in deze beoordeling, pastel is een erg moeilijk en reduceerbaar
kleurslag. Primair keuren op vorm en kleur.

VOORKOMENDE FOUTEN:
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume.
Te weinig of te smalle keeltekening.
Egaliteit van kleur van kap, staart en vleugelpennen onvoldoende
Storend bleke oogringen en te bleke poten en snavel.
K.B.O.F. ©
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GOUDVINK PASTEL OVERGOTEN MAN

B.

O

: 14 tot 18 cm.
: Volslank gedrongen met voldoende volume.
: Rustige houding, mag beweeglijk niet schuw.
: Antracietkleurig. In verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt.
: Groot, zwart, oogringen onopvallend grijs.
: Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek een mat zwartgrijze niet getande kap met gehamerde
opbleking, de kap mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt, de
wangen zijn rozerood. Een licht roze aanslag op de kop is toegestaan. Brede kop is een must.
NEK
: Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL
: Onder de kap rozerood en goed duidelijk afgelijnd.
BORST
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, intens rozerood.
RUG
: Lichter blauwgrijs, zonder rode aanslag, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Rozerood idem als de borst.
BUIK
: Rozerood en zuiverwit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering is rooskleurig.
VLEUGELS : Egaal opgebleekt met smalle donkere omzoming (grijsvleugel type) einde vlag primaire veren
ingezoomd en opgebleekt, opgebleekte dekveren vormen de slecht zichtbare heldere
vleugelband, 2 veertjes met rode vlek bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT
: Overwegend zuiverwit.
STAART
: Kort, egaal opgebleekt met smalle donkere omzoming, zo gelijk mogelijk als de vleugelpennen
en kopbevedering, idem voor staartdekveren is een pre.
POTEN
: licht antracietkleurig.
NAGELS
: Donker.
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Pyrrhula pyrrhula

KEURTECHNISCHE ADVIES: Wees coulant in de beoordeling van de overgoten pastelfactor, is de
moeilijkste kleurslag die erg wispelturig en reduceerbaar is. Primair keuren op vorm en kleur
TYPISCHE FOUTEN:
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume.
Rode doorkleuring in rugdek, vlekkerig op de borst.
Vlekkerig op de borst. Versmalling van kap bij uitloop in de nek.
Ongelijke pastelwerking in kleur van kap, staart- en vleugelpennen.
Te bleke snavel (zware fout) en poten.

K.B.O.F. ©
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GOUDVINK PASTEL OVERGOTEN POP

B.

O

: 14 tot 18 cm.
: Volslank gedrongen met voldoende volume.
: Rustige houding, mag beweeglijk zijn niet schuw.
: Antracietkleurig. In verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt.
: Groot, zwart, oogringen grijs.
: Vanaf aanzet keel tot ruim op het achterhoofd een mat zwartgrijze niet getande kap met
gehamerde opbleking, de kap mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een
punt, de wangen zijn zilvergrijs. De kop is voldoende breed.
NEK
: Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL
: Onder de kap zilvergrijs en minder goed duidelijk afgelijnd.
BORST
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, zilvergrijs.
RUG
: Lichter donkergrijs kleurig, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Zilvergrijs, idem als de borst.
BUIK
: Zilvergrijs en zuiverwit naar de aarsstreek toe.
VLEUGELS : Egaal opgebleekt met smalle donkere omzoming, einde vlag primaire veren ingezoomd en
opgebleekt, opgebleekte dekveren vormen de slecht zichtbare heldere vleugelband,
2 veertjes met kleine rode vlek bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT
: Overwegend zuiverwit.
STAART
: Kort, egaal opgebleekt met smalle donkere omzoming, zo gelijk mogelijk als de vleugelpennen
en kapbevedering, idem voor staartdekveren, dit is een pre !
POTEN
: Antracietkleurig.
NAGELS
: Donker.
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Pyrrhula phyrrula

KEURTECHNISCHE ADVIES: wees coulant in de beoordeling van de pastelfactor is de moeilijkste kleurslag
die erg wispelturig en reduceerbaar is. Primair keuren op vorm en kleur. Let op donkere
snavelkleur.
VOORKOMENDE FOUTEN:
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume.
Onvoldoende egaliteit van kleur van de kap, staart en vleugelpennen.
Onvoldoende omzoming van de pennen.
Te bleke snavel (zware fout) en poten.

K.B.O.F. ©
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GOUDVINK PASTELGEEL MAN
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: 14 tot 18 cm.
: Volslank gedrongen met voldoende volume.
: Rustige houding, mag beweeglijk zijn niet schuw
: Antracietkleurig. In verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt.
: Groot, zwart, oogringen donkergrijs.
: Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek een egaal mat zwartgrijze niet getande kap zonder
opbleking, deze mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt, de
wangen zijn citroengeel. Kop moet breed zijn.
NEK
: Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL
: Onder de kap citroengeel en goed duidelijk afgelijnd.
BORST
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, intens citroengeel.
RUG
: Lichter blauwgrijs kleurig, zonder rode of gele aanslag, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Citroengeel idem als de borst.
BUIK
: Citroengeel en zuiverwit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering is met gele aanslag..
VLEUGELS : Egaal mat zwartgrijs zonder opbleking, einde vlag primaire veren ingezoomd en vrij licht
opgebleekt, dekveren met zwartgrijze eindzoom vormen de heldere vleugelband.
2 veertjes met gele vlek bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT
: Overwegend zuiverwit.
STAART
: Kort, egaal mat zwartgrijs zonder opbleking gelijk aan de vleugelpennen en kopbevedering,
idem voor de staartdekveren.
POTEN
: licht antracietkleurig.
NAGELS
: Donker.
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Pyrrhula pyrrhula

KEURTECHNISCHE ADVIES: lichte opblekingen in vleugelpennen moeten in redelijk gelijke mate ook
zichtbaar zijn in staartpennen en kopkleur. Wees coulant in deze beoordeling, pastel is een erg
moeilijke en reduceerbare kleurslag. Primair keuren op vorm en kleur. let op snavelkleur.
VOORKOMENDE FOUTEN:
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume.
Oranje of gele doorkleuring in rugdek. Vlekkerig op de borst.
Oranje tint in de grondkleur. Oranje keelvlek storend
Onvoldoende egaliteit van kleur van de kap, staart en vleugelpennen.
Storend bleke oogringen en te bleke poten en snavel.
K.B.O.F. ©
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GOUDVINK POP

B.
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: 14 tot 18 cm
: Volslank gedrongen met voldoende volume.
: Rustige houding, mag beweeglijk zijn
: Bovensnavel zwart, in verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt
: Groot, zwart, oogringen onopvallend donker. Minimale opbleking onder oog is relevant.
: Vanaf aanzet keel tot ruim op het achterhoofd een zwarte niet getande kap, deze mag op
het uiteinde niet versmallen of uitlopen op een punt, de wangen zijn muisgrijs zonder
roestrode aanslag. Brede kop gewenst.
NEK
: Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL
: Onder de kap muisgrijs tot donker grijs en goed duidelijk afgelijnd, overgang tussen zwarte
kap en borstkleur is zonder opvallende bleke tussenkleur.
BORST
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, antraciet muisgrijze (schimmel) tot
donkere (intensief) kleur.
RUG
: Vuilgrijs blauw, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Idem als de borst.
BUIK
: Antraciet muisgrijs en zuiver wit naar de aarsstreek toe.
VLEUGELS : Glanzend zwart, einde vlag primaire veren ingezoomd en licht opgebleekt, dekveren met
grijsachtige eindzoom vormen een heldere vleugelband. 2 veertjes met een kleine rode
vlek bij scheiding vleugel en rugdek zijn minder duidelijk dan bij de man.
STUIT
: Overwegend zuiver wit.
STAART
: Kort, glanzend zwart, staartdekveren idem. Witte onderstaart blokken kunnen aanwezig zijn.
POTEN
: Zo donker mogelijk tot zwart.
NAGELS
: Zwart.
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Pyrrhula pyrrhula

KEURTECHNISCHE ADVIES: Bij jonge vogels is de ondersnavel bleker en is de smalle uitloop
vleugelbanden bruin. Bij intensieve donkere poppen is de buikkleur vaak niet volledig wit maar met bruin
besmet. Primair keuren op vorm en overgangskleur tussen kap naar borst die minimaal opgebleekt mag zijn.
VOORKOMENDE FOUTEN:
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Roestrode doorkleuring in de wangen. Bleke poten.
Storende opbleking in overgang tussen kap en borstkleur. (zware fout)
Getande aflijning masker. Uitloop kap versmalt te fel.

K.B.O.F. ©
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GOUDVINK TOPAAS MAN

B.

: 14 tot 18 cm.
: Volslank gedrongen met voldoende volume.
: Rustige houding, mag beweeglijk zijn niet schuw.
: Eenkleurig crèmekleur. In verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt
: Groot, rood (isabel onopvallend), oogringen bleekbruin (typisch kenmerk)
: Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek een mat zwartgrijze niet getande kap zonder de
minste opbleking, de kap mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen op een punt,
de wangen zijn diep oranjeroze.
NEK
: Kort, gevuld zonder inval, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL
: Onder de kap diep oranjeroze goed afgelijnd.
BORST
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, intens oranjeroze.
RUG
: Licht grijsblauw, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Oranjeroze idem als de borst.
BUIK
: Oranjeroze en zuiver wit naar de aarsstreek toe, aarsbevedering is oranje.
VLEUGELS : Egaal asgrauw grijs in harmonie met staartpennen en kap, einde vlag primaire veren
ingezoomd en licht opgebleekt, opgebleekte dekveren vormen de heldere vleugelband
2 veertjes met rode vlek bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT
: Overwegend zuiver wit.
STAART
: Kort, egaal asgrauw grijs in harmonie met vleugelpennen en kap, idem voor staartdekveren.
POTEN
: Crème vleeskleurig.
NAGELS
: Vleeskleurig.
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Pyrrhula pyrrhula

KEURTECHNISCHE ADVIES: de topaas vogels hebben rode ogen en zullen daardoor een onevenwichtig
gedrag vertonen, wees tolerant met deze eigenschap. Primair keuren op vorm en kleur.
VOORKOMENDE FOUTEN:
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume.
Doorkleuring in rugdek.
Snavel niet in verhouding met de kop en tweekleurig.
Kleur van kap, staart en vleugelpennen niet gelijk en niet egaal.
K.B.O.F. ©
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GOUDVINK TOPAAS POP

B.

: 14 tot 18 cm.
: Volslank gedrongen met voldoende volume.
: Rustige houding, onevenwichtig, mag beweeglijk zijn.
: Eenkleurige crèmekleur. In verhouding met de kop, kort en stevig, bovenbek licht gehaakt
: Groot, rood (isabel onopvallend), oogringen bleekbruin.
: Vanaf aanzet keel tot ruim op het achterhoofd een matte zwartgrijze niet getande kap
zonder de minste opbleking, de kap mag op het uiteinde niet smaller worden of uitlopen
op een punt, de wangen zijn licht bruingrijs en zichtbaar afgetekend.
NEK
: Kort, gevuld zonder inval, vloeiend overlopend in het rugdek.
KEEL
: Onder de kap licht bruingrijs, goed afgelijnd.
BORST
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, licht bruingrijs.
RUG
: Donker grijsbruin, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Licht grijsbruin, idem als de borst.
BUIK
: Licht grijsbruin en zuiver wit naar de aarsstreek toe.
VLEUGELS : Egaal asgrauw grijs in harmonie met staartpennen en kap, einde vlag primaire veren
ingezoomd en licht opgebleekt met witte rand, opgebleekte dekveren vormen de heldere
vleugelband, 2 veertjes met rode vlek bij scheiding vleugel en rugdek.
STUIT
: Overwegend zuiverwit.
STAART
: Kort, egaal asgrauw grijs in harmonie met vleugelpennen en kap, idem voor staartdekveren.
POTEN
: Crème vleeskleurig.
NAGELS
: Vleeskleurig.
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Pyrrhula pyrrhula

KEURTECHNISCHE ADVIES: de topaas pop is door zijn niet egale grondkleur minder geslaagd als
tentoonstellingsvogel. De meeste topaas vogels vertonen onevenwichtig gedrag. Primair keuren
op kleur en vorm.
VOORKOMENDE FOUTEN:
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume.
Teveel bruinrood in de wangen.
Grondkleur niet egaal.
Snavel niet in verhouding met de kop en tweekleurig.
Kleur van kap, staart en vleugelpennen niet gelijk en niet egaal.
K.B.O.F. ©
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GOUDVINK WIT MAN

STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

: 14 tot 18 cm.
: Volslank, gedrongen met voldoende volume.
: Rechtop, rustig poserend, niet bang.
: Eenkleurig, crèmekleurig. In verhouding tot de kop, kort en bovenbek licht gehaakt.
: Groot, zwart en helder.
: Brede kop waarvan het schedeldak mooi rond en rozerode van kleur is.
: Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend naar het rugdek.
: Niet egaal rozerood.
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, niet egaal rozerood.
: Zuiverwit, minimale welving toegestaan.
: Niet egaal rozerood, idem als de borst.
: Zuiverwit naar de aarsstreek toe, aarspluimen roze.
: Zuiverwit, vleugelbanden onopvallend wit. Bij overjarige vogels hebben de buitenste
vleugelranden een roze aanslag. Twee roze veertjes zichtbaar bij scheiding vleugel en rugdek.
: Zuiverwit.
: Kort, zuiverwit en gesloten. Buitenste randen hebben een roze aanslag bij overjarige vogels.
: Crèmekleurig.
: Crèmekleurig.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
KEEL
BORST
RUG
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Pyrrhula pyrrhula

KEURTECHNISCHE ADVIES: de rozerode borstkleur bij de witte Goudvink man zal zelden een egale kleur
vertonen. De voorkeur heeft een roze borstkleur. Alle melanine van de goudvink is volledig en
overal zuiver wit. De vetstof kleur rozerood is altijd aanwezig en zichtbaar op alle velden.
Primair keuren op vorm, kleur en bevedering (volledig en bontvorming)
VOORKOMENDE FOUTEN:
Ontbrekende bevedering. (vaak getrokken als bont)
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume.
Bontvorming in bevedering of hoorndelen.
Rode doorkleuring in rugdek.
K.B.O.F. ©
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GOUDVINK WIT POP

B.

: 14 tot 18 cm.
: Volslank, gedrongen met voldoende volume.
: Rechtop, rustig poserend, niet bang.
: Eenkleurig, crèmekleurig. In verhouding tot de kop, kort en bovenbek licht gehaakt.
: Zwart, groot en helder.
: Vanaf aanzet keel tot ruim in de nek, zuiverwit. Brede kop waarvan het schedeldak mooi rond
is. De wangen hebben een roze waas (rest vetstofkleur).
NEK
: Kort, gevuld zonder inval, stierenek, vloeiend overlopend naar het rugdek.
KEEL
: Zuiverwit.
BORST
: Gestroomlijnd, gevuld, mooi rond zonder uitstulpingen, zuiverwit.
RUG
: Zuiverwit, minimale welving toegestaan.
FLANKEN : Zuiverwit, idem als de borst.
BUIK
: Zuiverwit naar de aarsstreek toe.
VLEUGELS : Zuiverwit, vleugelbanden onopvallend wit. Twee roze veertjes zichtbaar bij scheiding vleugel
en rugdek.
STUIT
: Zuiverwit.
STAART
: Kort, zuiver wit en gesloten.
POTEN
: Crèmekleurig.
NAGELS
: Crèmekleurig.
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Pyrrhula pyrrhula

KEURTECHNISCHE ADVIES: bij de pop van de witte Goudvink is alle melanine volledig en overal wit. Rest
vetstofkleur zichtbaar in wangen en vlag bij scheiding van vleugel en rugdek. Primair keuren op
vorm, kleur en bevedering (volledig en bontvorming).
VOORKOMENDE FOUTEN:
Ontbrekende bevedering. (vaak getrokken als bont)
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume.
Bontvorming in bevedering of hoorndelen.

K.B.O.F. ©

T.C. EUROPESE VOGELS UITGAVE 2016

GROENVINK

O

: 15 cm.
: Geblokt, brede ronde kop.
: Rustig, poten iets doorgebogen.
: Dik en kegelvormig en vleeskleurig met bruin puntje.
: Donkerbruin.
: schedeldak en zijden van de kop zijn olijfgroen, de wangstreek vertoont een grijze waas.
Wenkbrauwen en keel onopvallend geelgroen. Duidelijk waarneembare olijfgroene
baardstrepen.
NEK
: Stierenek, Olijfgroen
RUG
: Olijfgroen.
KEEL
: Onopvallend Geelgroen, donkere baardstrepen.
BORST
: Olijfgroen
SCHOUDERS : Groengeel
FLANKEN
: Geelgroen met een bruine waas.
BUIK
: Geelgroen, bleker naar de aarsstreek.
VLEUGELS
: Handpennen zwartbruin de buitenvlag is diepgeel gezoomd.
Armpennen grijs, zwartbruin gezoomd aan het uiteinde.
STUIT
: Fel geelgroen.
STAART
: Licht gevorkt, pennen zwart met lichtgrijze zoming, geel aan de staartwortel, onderstaart
dekveren geel met donkergroene eindzoom.
POTEN
: Vleeskleurig.
NAGELS
: Donker hoornkleurig.

K.
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Chloris chloris

POP

: Iets doffer van kleur, minimaal geel op de borst en meer "getekend". Overdreven zwaar
getekende poppen in de flanken worden bestraft.

KEURTECHNISCHE ADVIES: de groenvink man heeft vaak teveel bruin bezit in rug en borst. Vaak hebben
deze vogels een perfecte vorm. De meest olijfgroene vogel krijgt de voorkeur. Primair keuren op
vorm en kleur. Let op snavelkleur en te gele opvallende keelvlek, is fout.
VOORKOMENDE FOUTEN:
Te platte kop. Zadelrug. Te smalle kop. Hoekige borst. Verhouding kop / lichaam past niet.
Te slank type, onvoldoende volume. Nekinval.
Tweekleurige vleugelband. Te bleke vleugelband
Te donkere bek.
Te opvallend gele keelvlek.
K.B.O.F. ©
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VINK AGAAT POP

B.

: 15 cm.
: Volslank
: Fier, opgericht
: Bleek hoornkleurig
: Zwart
: Bovenkop donkerbruin met opbleking in ‘t midden, onderbroken en bleker doorlopend naar de
nek. Oogstreep donker, wenkbrauwstreep en wangen licht beige
NEK
: Lichtbeige
RUG
: Egale beigebruine kleur, donkerder dan borstkleur
KEEL
: Licht beige
BORST
: Egaal licht beigebruin
FLANKEN : Licht beigebruin
BUIK
: Vuil wit
VLEUGELS : Pennen asgrijs met bleke omzoming, dekveren beigebruin met brede bleke omzoming, een
witte schoudervlek en smallere vuilwitte vleugelband met daaronder een kleine helder witte
spiegel in dezelfde kleur als schoudervlek
STUIT
: Lichtgroen
STAART
: Pennen asgrijs zonder omzoming. Buitenste 2 pennen hebben een witte vlag in de
onderstaart. Middelste 2 staartpennen zijn iets lichter van kleur!
POTEN
: Vleeskleurig
NAGELS : Vleeskleurig

K.
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Fringilla coelebs

Keurtechnisch advies:
Beigekleurige vogel, waarvan de eumelanine zo donker mogelijk moet blijven, ook op de kop
Meest voorkomende fouten:
Vlekkerige borst, niet egaal van kleur
Ruglijn storend door zware nekinval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume.
K.B.O.F.©
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STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

B.

: 15 cm
: Volslank
: Fier, opgericht
: Grauw vleeskleurig, blauwachtig tijdens de kweekperiode
: Zwartbruin
: Voorhoofd zwart en bovenkop zwartbruin gehamerd, wangen zacht steenrood
: Niet egaal grijsblauw
: Donker okerbruin, geen zwart
: Licht okerbruin
: Warm egaal okerbruin
: Lichter okerbruin dan borst
: Vuil lichtbruin, uitvloeiend naar de aars
: Pennen zwart met een grijze omzoming, dekveren donker met lichtgele omzoming. Brede witte
schoudervlek en smallere witte vleugelband met lichtgele aanslag met daaronder een kleine heldere
witte spiegel in dezelfde kleur als schoudervlek
: Lichtgroen
: Pennen zwart met een vuilwitte omzoming. Buitenste 2 pennen hebben een witte vlag in de
onderstaart. Middelste 2 staartpennen zijn iets lichter van kleur!
: Vleeskleurig
: Vleeskleurig
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VINK AGAAT Man

Keurtechnisch advies:
Borst- en rugkleur moeten hetzelfde kleurcontrast hebben. Agaat bezit zo weinig mogelijk bruin.
Vleugelpennen donker met grijze omzoming .
Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld aanwezig is.
Ook de kop kleur en voorhoofd zal intensiever zijn. Dit is niet foutief als het niet vlekkerig overkomt.
Meest voorkomende fouten:
Vlekkerige borst, ongelijke schimmelverdeling
Ruglijn storend door zware nekinval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume.
K.B.O.F.©
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STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

B.

O

: 15 cm.
: Volslank.
: Fier opgericht
: Vleeskleurig
: Zwart
: Lichtgrijs
:
:
: Lichtgrijs
: Lichtgrijs
: Lichtgrijs
: Lichtgrijs, lichter naar aars toe
: Pennen lichtgrijs met een gele omzoming, dekveren crèmekleurig met lichtgele waas.
Brede vuilwitte schoudervlek en smallere lichtgele vleugelband.
: Felgeel
: Pennen lichtgrijs met een gele omzoming, buitenste pennen wet witte lengtevlek in
onderstaart. Middelste 2 staartpennen lichter van kleur.
: Vleeskleurig.
: Vleeskleurig.
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Vink agaatopaal pop

Keurtechnisch advies:
De agaatopaal pop vertoont een lichtgrijs pigment, geen bruin aanwezig. Pigment aanwezig en gelijkmatig
verdeeld op kop en vleugels. Minder tekening dan de opaalpop, wel meer dan bij de bruinopaal. Opaaleffect
in onderstaart.
Meest voorkomende fouten:
Vlekkerige borst, niet egaal van kleur
Ruglijn storend door zware nek inval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume.

K.B.O.F. ©
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VINK BRUIN MAN

B.

: 15 cm.
: Volslank.
: Fier opgericht.
: Vleeskleurig bruin, punt bruin.
: Donker bruin.
: Bovenkop donkergrijs uitlopend naar 2 strepen in de nek, tussenliggend bleker, wangen
roodbruin.
NEK
: Roestbruin doorlopend naar rugdek.
KEEL
: Roodbruin uitlopend naar borst .
BORST
: Roodbruin
RUG
: Roestbruin.
FLANKEN : Bleker dan borstkleur, minder roodbezit.
BUIK
: Overlopend van borstkleur naar vuilwit, uitvloeiend naar de aars.
VLEUGELS : Pennen bruin met een lichtere zoming. Dekveren met beige vleugelband, brede vuilwitte
schoudervlek en smalle beige vleugelband met daaronder een kleine heldere spiegel in
dezelfde kleur als schoudervlek
STUIT
: Bruingroen.
STAART
: Pennen bruin met vuilwitte zoming, buitenste pennen met vuilwitte vlek in onderstaart
POTEN
: Vleeskleurig.
NAGELS
: Vleeskleurig.
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Fringilla coelebs

Keurtechnisch advies:
Borst- en rugkleur moeten hetzelfde kleurcontrast hebben.
Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld aanwezig is. Op het
einde van het TT-seizoen zal de Vink man in form komen en zal de snavel een minder diepe
staalblauwe kleur krijgen.
Ook de kopkleur en voorhoofd zal intensiever zijn. Dit is niet foutief als het niet vlekkerig
overkomt.
Meest voorkomende fouten:
Vlekkerige borst.
Niet egaal van kleur, te bleke vleugelpennen.
Te slank
K.B.O.F. ©

T.C. EUROPESE VOGELS UITGAVE 2016

VINK BRUIN POP

B.

: 15 cm.
: Volslank.
: Fier opgericht.
: Vleeskleurig met bruine punt
: Donkerbruin.
: Bovenkop bruin, oogstreep lichter bruin, wangen licht isabelkleurig. Bovenkop bruin, uitlopend
met 2 strepen in de nek, tussenliggend bleker, wangen met warmbruine tint
NEK
: Bruin, egaal lopend naar rugdek.
KEEL
: Lichtbruin.
BORST
: Egaal bruin, met een lichte opbleking naar keel toe.
RUG
: Bruin.
FLANKEN : Egaal bruin.
BUIK
: Bruin tot vuilwit uitvloeiend naar de aars.
VLEUGELS : Pennen bruin met een lichtere omzoming, dekveren met omzoming lichter van kleur.
Brede vuilwitte schoudervlek en smalle isabelkleurige vleugelband met daaronder een kleine
heldere spiegel in dezelfde kleur als schoudervlek
STUIT
: Bruingroen.
STAART
: Pennen donker bruin met vuilwitte omzoming, twee binnenste lichtbruin omzoomd. Buitenste
pennen met lichtere omzoming, uitlopend naar vuilwitte lengtevlek in onderstaart
POTEN
: Vleeskleurig.
NAGELS
: Vleeskleurig.
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Fringilla coelebs

Keurtechnisch advies:
Borst- en rugkleur moeten hetzelfde kleurcontrast hebben.
Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld aanwezig is.
Meest voorkomende fouten:
Vlekkerige borst.
Niet egaal van kleur.
Te slank.

K.B.O.F. ©
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STUIT
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POTEN
NAGELS

B.

: 15 cm.
: Volslank.
: Fier opgericht
: Vleeskleurig
: Zwart
: Grijsbruin met gele waas, wangen iets donkerder, ook teugel
: Grijsbruin
: Fel geel met bruine waas
: Vuilbruin
: Vuilbruin
: Vuilbruin
: Licht crèmekleurig, nog lichter naar aars toe
: Pennen crèmekleurig met een gele omzoming. Brede vuilwitte schoudervlek en smallere
lichtgele vleugelband.
: Geel
: Pennen bruingrijs met een gele omzoming, buitenste pennen met witte vlek in onderstaart.
Middelste 2 pennen iets lichter van kleur.
: Vleeskleurig.
: Vleeskleurig.
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Vink bruinopaal man

Keurtechnisch advies:
De bruinopaal man heeft een duidelijk grijsbruine kop. Is okergeel op de rug, ook in de borstkleur is duidelijk
de bruine kleur aanwezig. Ook vleugeltekening moet zichtbaar zijn. Opaaleffect in onderstaart.
Meest voorkomende fouten:
Vlekkerige borst, niet egaal van kleur
Te weinig bruinbezit op kop en borst
Ruglijn storend door zware nek inval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume

K.B.O.F. ©
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STUIT
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B.

: 15 cm.
: Volslank.
: Fier opgericht
: Vleeskleurig
: Zwart
: Crèmekleurig geel
: Crèmekleurig geel
: Geel met bruine waas
: Crèmekleurig, lichtgele waas
: Crèmekleurig, lichtgele waas
: Crèmekleurig geel
: Crèmekleurig, lichter naar aars toel
: Pennen crèmekleurig met een gele omzoming, dekveren crèmekleurig met lichtgele waas.
Brede vuilwitte schoudervlek en smallere lichtgele vleugelband.
: Felgeel
: Pennen bruingrijs met een gele omzoming, buitenste pennen wet witte lengtevlek in
onderstaart. Middelste 2 staartpennen lichter van kleur.
: Vleeskleurig.
: Vleeskleurig.
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Vink bruinopaal pop

Keurtechnisch advies:
De bruinopaal pop is een crèmekleurige vogel met een lichtgele waas.
Duidelijke vleugeltekening aanwezig. Licht opaaleffect in onderstaart.
Meest voorkomende fouten:
Vlekkerige borst, niet egaal van kleur
Ruglijn storend door zware nek inval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume.
K.B.O.F. ©

T.C. EUROPESE VOGELS UITGAVE 2016

STUIT
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B.

: 15 cm.
: Volslank.
: Fier opgericht
: Vleeskleurig
: Donkerbruin
: Voorhoofd donkergrijs, bovenkop + achterhoofd bruingrijs, wangen lichtbruin
: Lichtgrijs tot op rugdek
: Bruin, iets donkerder dan de borst
: Lichtbruin met bleke schimmelwaas
: Egaal lichtbruin met lichtroze waas
: Egaal lichtbruin met lichtroze waas
: Egaal lichtbruin overvloeiend naar een bleke aarsstreek
: Pennen bruingrijs met een licht geelivoor omzoming, dekveren opgebleekt bruin.
Brede witte schoudervlek en smallere witgele vleugelband met daaronder een kleine witte
heldere spiegel
: Lichtgroen
: Lichtgrijs met een bleekgroene omzoming, buitenste pennen met witte lengtevlek in
onderstaart
: Vleeskleurig.
: Vleeskleurig.

K.

GROOTTE
VORM
HOUDING
SNAVEL
OGEN
KOP
NEK
RUG
KEEL
BORST
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS

O

.F
.

Vink isabel man

KEURTECHNISCH ADVIES: Let erop dat de meeste Vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld
aanwezig is. De isabelman is een beigebruine vogel met een lichtroze waas.
VOORKOMENDE FOUTEN:

K.B.O.F. ©

Vlekkerige borst, ongelijke schimmelverdeling
Ruglijn storend door te zware nekinval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume
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STUIT
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POTEN
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B.

O

: 15 cm.
: Volslank.
: Fier opgericht
: Vleeskleurig
: Donkerbruin
: Voorhoofd beigebruin, bovenkop + achterhoofd bruin, wangen beigebruin
: Beigebruin met bruine V-tekening
: Beigebruin, iets donkerder dan nekkleur
: Licht beigebruin
: Egaal licht beigebruin
: Licht beigebruin
: Egaal licht beige overvloeiend naar een bleke aarsstreek
: Pennen lichtbruin met een licht geelivoor omzoming, dekveren opgebleekt bruin
Brede witte schoudervlek en smallere lichtgele vleugelband met daaronder een kleine heldere
lichtgele spiegel
: Lichtgroen
: Pennen lichtbruin met een witte omzoming, buitenste pennen met witte lengtevlek in
onderstaart
: Vleeskleurig.
: Vleeskleurig.
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Vink isabel pop

KEURTECHNISCHE ADVIES: Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld
aanwezig is. De isabel pop is een egaal beigebruine vogel.

VOORKOMENDE FOUTEN:

K.B.O.F. ©

Vlekkerige borst, ongelijke schimmelverdeling
Ruglijn storend door te zware nekinval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume
Pootkleur en nagels te donker
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B.

O

: 15 cm.
: Volslank, ovale ronde borstlijn zonder uitstulping.
: Fier opgericht.
: Hoorn grijs, in broedkleed staalblauw. (einde t.t. seizoen)
: Donkerbruin tot zwart.
: Voorhoofd zwart, bovenkop en achterhoofd leiblauw.
Wangen roodbruin, teugel en oogstreep donkerder.
NEK
: Leiblauw tot blauw.
KEEL
: Roodbruin tot steenrood intensief of vaak met schimmel aanslag
BORST
: Roodbruin tot steenrood intensief of vaak met schimmel aanslag
RUG
: Kastanjebruin
FLANKEN : Roodbruin
BUIK
: Bleek roodbruin uitvloeiend tot gebroken wit.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart met een beigegroene omzoming, dekveren grijsbruin tot zwart.
Brede helderwitte schoudervlek en smallere vuil witte vleugelband met daaronder een kleine
heldere spiegel in dezelfde kleur als schoudervlek.
STUIT
: geelachtig getint olijfgroen.
STAART
: Bruinzwart met een bleekgroenachtige omzoming, buitenste pennen met witte lengtevlek.
POTEN
: Bruin.
NAGELS
: Zwart.
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Vink man

KEURTECHNISCH ADVIES : Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld
aanwezig is. Op het einde van het TT-seizoen zal de vink man in vorm komen en zal de snavel
een staal blauwe kleur krijgen. Ook de kop kleur en voorhoofd zal intensiever zijn. Dit is niet
foutief als het niet vlekkerig overkomt.

MEEST VOORKOMENDE FOUTEN:
Vlekkerige borst, ongelijke schimmelverdeling
Ruglijn storend door zware nek inval
Vleugeltekening niet zichtbaar.
Te slank type met onvoldoende volume.
Pootkleur en nagels te bleek.
K.B.O.F. ©
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STUIT
STAART

POTEN
NAGELS

B.

: 15 cm.
: Volslank.
: Fier opgericht.
: Grauwachtig vleeskleurig, blauwachtig tijdens de kweek.
: Zwart.
: Bovenkop grijsachtig blauw, duidelijk aanwezige lichte kopstreep, wangen zacht isabelkleurig.
: Grijsachtig blauw.
: Geelgroen.
: Isabelkleurig.
: Isabelkleurig.
: Isabelkleurig.
: Isabelkleurig, lichter uitvloeiend naar de aars toe.
: Pennen grijsblauw met een lichte geelgroene omzoming, dekveren grijswit omzoomd. Brede
witte schouderband vormend, een smalle lichtgeel groenachtige vleugelband, daaronder een
kleine heldere spiegel in dezelfde kleur als schoudervlek
: Donker groengeel
: Pennen grijs met een grijsblauwe waas en een vuilwitte omzoming, onderstaart donkerder
(opaal). De 2 buitenste staartpennen hebben een witte vlag in onderstaart. De middelste 2
staartpennen zijn lichter van kleur.
: Roodachtig bruin.
: Bruin.
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Vink opaal man

Keurtechnisch advies:
De opaal man heeft een grijsblauwe kop-, vleugel- en staartkleur. Roze schijn op borst aanwezig, opaaleffect
in onderstaart en een geelgroene rugkleur.
Meest voorkomende fouten:
Vlekkerige borst, ongelijke schimmelverdeling, niet egaal van kleur, kopkleur te bleek
Ruglijn storend door zware nek inval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume
K.B.O.F.©
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B.

O

: 15 cm.
: Volslank.
: Fier opgericht.
: Grauwachtig vleeskleurig
: Zwart
: Bovenkop licht grijsblauw, oogstreep donkerder, wenkbrauwstreep en wangen geelwit.
Duidelijk aanwezige lichtere kopstreep
NEK
: Licht grijsblauw
RUG
: Vuilwit met gele schijn
KEEL
: Geelwit
BORST
: Roomkleurig wit met gele waas
FLANKEN : Roomkleurig wit met gele waas
BUIK
: Roomkleurig wit.
VLEUGELS : Pennen grijs met lichte geelgroene omzoming, dekveren grijswit omzoomd. Brede witte
schoudervlek en smallere lichtgele vleugelband met daaronder een kleine heldere spiegel in
dezelfde kleur als schoudervlek.
STUIT
: Geelgroen
STAART
: Pennen lichter grijs met een grijsblauwe waas met een witgele omzoming, onderstaart
donkerder (opaalfactor). De 2 buitenste pennen met witte vlag in onderstaart.
POTEN
: Vleeskleurig
NAGELS
: Vleeskleurig
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Vink opaal pop

Keurtechnisch advies:
De opaal pop heeft een vuilwitte rugkleur met gele schijn. Tekening lichter dan bij de man, maar wel duidelijk
aanwezig. Opaaleffect in onderstaart.
Meest voorkomende fouten:
Vlekkerige borst, ongelijke schimmelverdeling, niet egaal van kleur
Ruglijn storend door zware nek inval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume.

K.B.O.F.©
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STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

B.
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FLANKEN
BUIK
VLEUGELS

: 15 cm.
: Volslank.
: Fier opgericht
: Grijskleurig
: Zwart
: Donkergrijs, uitlopend naar nek met 2 strepen, tussenliggende lichtbeige vlek, wangen licht
roodbruin
: Roodbruin
: Donker roodbruin
: Roodbruin
: Roodbruin
: Licht roodbruin
: Borstkleur uitlopend naar vuilwit naar aars toe
: Pennen grijs met een lichtgele omzoming, dekveren met witte omzoming
Brede witte schoudervlek en smallere witgele vleugelband met daaronder een kleine witte
heldere spiegel
: Grijsgroen
: Staartpennen grijs met een lichtere omzoming, buitenste pennen met witte lengtevlek in
onderstaart
: Donkergrijs
: Donkergrijs
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Vink pastel man

KEURTECHNISCH ADVIES: Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld
aanwezig is. De pastelman is een roodbruine vogel met een grijzige waas.
Pastelfactor moet duidelijk zichtbaar zijn.
VOORKOMENDE FOUTEN:

K.B.O.F. ©

Vlekkerige borst, niet egaal van kleur, ongelijke schimmelverdeling
Ruglijn storend door te zware nekinval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume
Pootkleur en nagels te bleek
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NEK
RUG
KEEL
BORST
FLANKEN
BUIK
VLEUGELS

STUIT
STAART
POTEN
NAGELS

B.

: 15 cm.
: Volslank.
: Fier opgericht
: Licht grijskleurig
: Zwart
: Grijs, uitlopend naar nek met 2 donkergrijze strepen, tussenliggende lichtgrijze vlek,
wangen licht bruin
: Beigebruin
: Beigebruin
: Lichtbruin
: Egaal beigebruin
: Egaal beigebruin
: Borstkleur uitlopend naar vuilwit naar aars toe
: Pennen grijs met een lichte omzoming, dekveren met beige omzoming
Brede witte schoudervlek en smallere beige vleugelband met daaronder een kleine witte
heldere spiegel
: Geelgroen
: Staartpennen grijs met een lichtere omzoming, buitenste pennen met witte lengtevlek in
onderstaart
: Lichtgrijs
: Lichtgrijs
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Vink pastel pop

KEURTECHNISCH ADVIES: Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld
aanwezig is. De pastelpop is een beigebruine vogel met een grijzige waas.
Pastelfactor moet duidelijk herkenbaar zijn.
VOORKOMENDE FOUTEN:

K.B.O.F. ©

Vlekkerige borst, niet egaal van kleur, ongelijke schimmelverdeling
Ruglijn storend door te zware nekinval
Vleugeltekening niet zichtbaar
Te slank type met onvoldoende volume
Pootkleur en nagels te bleek
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Vink pop

B.

O

: 15 cm.
: Volslank.
: Fier opgericht.
: Hoorngrijs
: Donkerbruin tot zwart.
: Bovenkop grijsbruin met opbleking in ‘t midden, onderbroken en bleker doorlopend naar de
nek. Wangen olijfbruin.
NEK
: Grijsbeige
KEEL
: Grijsbruin
BORST
: Grijsbruin
RUG
: Olijfbruin.
FLANKEN : Grijsbruin
BUIK
: Bleek grijsbruin uitvloeiend tot gebroken wit.
VLEUGELS : Pennen bruinzwart met een beigegroene omzoming, dekveren grijsbruin tot zwart.
Brede helderwitte schouderband en smallere witte vleugelband (spiegel als parallelogram).
STUIT
: Olijfgroen.
STAART
: Pennen bruinzwart met blekere omzoming. Buitenste 2 pennen hebben een witte vlag in de
onderstaart. Middelste 2 staartpennen zijn iets lichter van kleur!
POTEN
: Bruin.
NAGELS
: Zwartbruin.
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Fringilla Coelebs

KEURTECHNISCH ADVIES : Let erop dat de meeste vinken schimmelvogels zijn en deze mooi verdeeld
aanwezig is. Vink pop is een grijsgroene vogel. Voorkeur gaat uit naar pop
met meest egale keel- en borstkleur.
MEEST VOORKOMENDE FOUTEN:
Vlekkerige borst, ongelijke schimmelverdeling
Ruglijn storend door zware nekinval
Vleugeltekening niet zichtbaar.
Te slank type met onvoldoende volume.
Pootkleur en nagels te bleek.
Witte keelvlek is foutief
Witte storende oogranden (boven en onder oog)
K.B.O.F. ©
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Wilde kanarie - Serinus canaria

:

K.

12 à 13 cm
:
Volslanke vogel
:
Onder een hoek van ca. 45°
:
Kegelvormige donker hoornkleurige snavel
:
Donker
:
Ronde kop. Voorhoofd groenachtig geel, bovenkop geelgroen met asgrijze rand. Brede
oogstreep, verloopt ringvormig naar de nek toe. Baardstrepen idem als oogstreep. Grijze
wangen
NEK
:
Korte gevulde hals. Kleur idem als kopkleur.
KEEL
:
Groenachtig goudgeel
BORST&FLANK : Geelgroen, wordt naar achteren lichter en geelachtig. Flanken met ongelijnde
bruinzwarte bestreping. Buik vuil wit.
RUG
:
Geelgroen met zwartachtige bestreping. Hebben een licht asgrijze rand.
VLEUGELS :
primaire pennen zijn zwartachtig groen met lichtere omzomingen. Schouders olijfgroen,
GROOTTE
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dofzwart en bleekgroen gestreept

STUIT
STAART

:
:

Geelgroen
Vrij lange staart, pennen zwartgrijs met lichtere zoming. Bovenste dekveren groen
met asgrijze rand. Onderstaartdekveren witachtig.
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POTEN
TENEN
NAGELS

:
:
:

donker hoornkleurig
donker hoornkleurig
zwarte nagels

TYPISCHE FOUTEN: - Ongelijke schimmelverdeling
- Te slank
- Te bleke poten
- grondkleur te geel ipv groen
Pop:
De pop bezit beduidend minder geel, maar heeft wel meer schimmel. Het geheel maakt een meer bruine indruk. De
poppen onderscheiden zich van de mannen door een zwakkere gele kleur. Het bovenlichaam van het vrouwtje is
bruin grijs, de veren zijn in het midden zwart gestreept, zo ook die van nek en bovenkop. De wangen deels
groengeel en asblauwgrijs; de veren van schouder en bovenvleugel licht geelgroen, de grote dekveren van de
vleugels net als deze met een groenachtige omzoming. De borst en keel groenachtig goudgeel, de witgrijze randen
en de veren minder fraai dan het mannetje. De onderborst en buik is wit.
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Minder doorgekleurd dan de man en wat meer tekening.
Donkerder op de borst, grijs in de flanken en bovenzijde wat bruiner.
Vleugelomzomingen lichter dan bij de man
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Jonge vogels
Grijzer en gestreepte borst
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Algemeen:
Volwassen vogels zijn voor wat betreft het geslacht redelijk goed van elkaar te onderscheiden. De man is
intensiever van kleur en scherper van tekening op o.a. de kop waar de baardstrepen goed herkenbaar zijn.
Jonge vogels zijn grijzer en op de borst gestreept. Wat grootte betreft lijkt de Wilde kanarie op de
Europese kanarie (Serinus serinus) doch die is iets kleiner en meer gedrongen van model en heeft een
korter, meer kegelvormig snaveltje.
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