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Standaard
Edelparkieten
Deel 1: Halsbandparkieten

Uitgave Koninklijke Belgische Ornithologische Federatie
Gebaseerd op de gemeenschappelijke Nederlandse standaard versie 2009
Ontstaan uit de samenwerking van diverse Nederlandse en Belgische vereniging en
met de steun van Mutavi
Bewerkt door het technisch comité parkieten van de K.B.O.F
De standaardbeschrijving van de mutaties is geactualiseerd
Uitgave 2013

Voorwoord.
Vertegenwoordigers van het geslacht edelparkieten behoren tot de langst gekende vogels in
avicultuur. De Grote Alexanderparkiet dankt zijn naam aan Alexander de Grote die deze vogels
meebracht van zijn reizen naar Azië. Vandaag de dag behoren halsbandparkieten tot de meest
gekende en gekweekte parkietensoorten. In de afgelopen decennia zijn er diverse mutaties
ontstaan. Veel van deze mutaties zijn te combineren zodat het aantal kleurvariaties bijna
eindeloos lijkt. Veel van deze mutaties en combinaties hebben in liefhebberskringen allerlei, soms
fantasievolle, benamingen gekregen.
In 2000 is er een werkgroep aangesteld, die als taak kreeg het opstellen van een standaard van
de halsbandparkieten. Na het instellen daarvan heeft deze werkgroep contact gezocht met de
binnen PS-Holland functionerende werkgroep edelparkieten, bestaande uit diverse bekende
kwekers uit Nederland en België. Deze groepen hebben als doel het promoten van de
edelparkieten als volièrevogel en het verschaffen van informatie daarover. Deze werkgroep heeft
daarna contact gelegd met MUTAVI, een researchgroep die zich richt op de studie van de
vederstructuur en de genetica van vogels. Belangrijke doelstelling van MUTAVI is het bereiken
van een internationale, eenduidige naamgeving van mutaties gebaseerd op vederonderzoek.
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Hoewel de werkgroepen hun eigen doelstelling hebben, is er constructief samengewerkt. De
meeste tijd ging naar de naamgeving van de mutaties. Zoals hierboven gezegd werden in
kwekerskringen verschillende fantasiebenamingen gebruikt. Het heeft veel tijd en
overredingskracht gekost om op één lijn te komen. Uiteindelijk is dat gelukt en wij hopen dat, mede
door de verschillende publicaties van de werkgroep die in alle Nederlandstalige vogelbladen zijn
verschenen, op die manier een breed draagvlak is ontstaan voor de voorgestelde benamingen. De
gebruikte benamingen en genetische symbolen sluiten aan bij de internationale nomenclatuur. Om
de overgang gemakkelijker te maken vindt men in deze standaard de juiste benaming en de oude
benaming vermeld in de tabel met de voornaamste mutatiekenmerken. Wij hopen dat binnen korte
tijd de juiste benamingen door iedereen gebruikt zullen worden. Het is even wennen maar recente
naamsveranderingen zijn ook in korte ingeburgerd geraakt. Als positief voorbeeld hiervan
verwijzen wij naar de verandering van isabel naar pallid bij Agapornis roseicollis. De discussie
hierover vond in dezelfde tijd plaats als de discussie binnen de werkgroep halsbandparkieten. Bij
het geslacht Agapornis is men er al aan gewend. Bij halsbandparkieten zal het ook wel meevallen.
De werkgroep heeft het concept van de standaard op drie mei 2003 in Dinteloord gepresenteerd
aan een groep van meer dan 70 kwekers en keurmeesters van bijna alle vogel- en
parkietenorganisaties uit Nederland en België. Ook daar is positief gereageerd op de gemaakte
keuzes.
Niet alle mutaties worden in grote aantallen gekweekt, sommigen zijn nog maar kort geleden
ontstaan en andere zijn er al langer maar kweken zeer moeilijk. Er is daarom een keuze gemaakt
in de mutaties en mutatiecombinaties die beschreven worden. Bij het algemener beschikbaar
komen van die mutaties en mutatiecombinaties zullen aanvullingen op de standaard gemaakt
worden.
De nu voorliggende standaard bevat in het eerste deel de standaard edelparkieten waarin de
Indische halsbandparkiet, als meest gekende vertegenwoordiger van het geslacht en waarvan ook
de meeste mutaties gekend zijn, behandeld wordt. Bij de overige edelparkieten zijn inmiddels ook
meerdere mutaties ontstaan. Deze worden in het tweede deel behandeld naast een beschrijving
van alle bekende soorten van het geslacht.
De samenstellers van deze standaard hopen een positieve bijdrage geleverd te hebben aan de
ontwikkeling van de vogelsport. Zij zullen de vinger aan de pols houden en indien nodig
aanvullingen op deze standaard verzorgen. De werkgroep bedankt de werkgroep edelparkieten
van PS-Holland en MUTAVI voor de prettige samenwerking en wil graag gebruik maken van de
daar aanwezige kennis om het tweede deel van de standaard edelparkieten te kunnen voltooien.
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In het kader van de voortschrijdende positieve samenwerking met de Nederlandse federaties
heeft het technisch comité parkieten van de K.B.O.F. beslist zich aan te sluiten bij deze
standaard.
Deze werd geactualiseerd en hiervoor werd de volgende literatuur geraadpleegd:
Van den Abeele, D. (2013). Agaporniden Handboek en naslagwerk – deel 2
vederstructuur, genetica, kleurmutaties;
Bastiaan T. & Bastiaan G.J.J. (2004). Aziatische parkieten en hun mutaties;
Van Kooten A. (2013). Papegaaien en parkieten Handboek en naslaggids;
Osman I. (2006). Provisionally List of Gene Symbols for Indian Ringneck.
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Het geslacht Psittacula, edelparkieten
Algemene opmerkingen met betrekking tot het geslacht Psittacula, edelparkieten.
Formaat: tussen 29 en 64 cm.
Strak bevederd.
Lange spits toelopende staart met twee verlengde staartpennen.
Duidelijk geslachtsonderscheid: soms snavelkleur, soms tekening.
Duidelijk verschil met het jeugdkleed: na 1,5 – 2,5 jaar zijn ze volledig op kleur.
Biotoop: bossen, velden, veel soorten zelfs in bewoonde plaatsen.
Holenbroeder.
Snelle vliegers, maar toch ook goede klauteraars.
Voeding: Zaden, granen en vruchten.
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Alle soorten van het geslacht Psittacula tonen seksueel dimorfe verschillen. De man is kleurrijker dan
de pop. De volwassen man heeft een halsband die aan de voorzijde zwart is en roze in de nek. Dit
vergemakkelijkt het samenstellen van de kweekparen.
Bij de keuring treden echter problemen op, namelijk de juiste beoordeling van in de regel beter
gekleurde mannen tegenover de minder kleurrijke poppen.
De meeste keurervaring hebben de keurmeesters tot nu toe opgedaan met de keuring van de
Indische halsbandparkiet. Met deze wordt al jarenlang gekweekt zodat het domesticatieproces al
jaren geleden is ingezet. Dit komt tot uiting in het toenemende aanbod op tentoonstellingen en in de
grote variëteit in formaat en model.
Ondertussen zijn er bij enkele soorten edelparkieten kleurmutaties opgetreden. In dit deel zullen de
mutaties van de Indische halsbandparkiet worden beschreven. Deze soort is het meest gehouden en
gekweekt. Bij deze soort zijn de eerste en het grootste aantal mutaties opgetreden.
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In Nederland wordt veel gekweekt met halsbandparkieten.
Niet uitgesloten is dat in de loop van de tijd de soorten onderling zijn gekruist en dat hun
nakomelingen niet meer als zodanig kunnen worden herkend.
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Deze standaard richt zich vooral op de Indische halsbandparkiet. Als het woord halsbandparkiet
wordt gebruikt dan wordt deze soort bedoeld.
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Het geslacht Psittacula, edelparkieten.
Wetenschappelijke naam

Nederlands

Engels

Duits

Frans

Grote Alexanderparkiet

Alexandrine Parakeet

Grosser Alexandersittich

P. e. eupatria

Grote Alexanderparkiet

Alexandrine Parakeet

Großer Alexandersittich

Grande perruche Alexandre

P. e. nipalensis

Nepal-Alexanderparkiet

Nepal Alexandrine Parakeet

Nepal Alexandersittich

Perruche Alexandre de Nepal

P. e.
magnirostris

AndamanenAlexanderparkiet

Andaman Alexandrine Parakeet

Andamanen Alexandersittich

Perruche Alexandre du Andaman

P. e. avensis

Birma-Alexanderparkiet

Burma Alexandrine Parakeet

Burme Alexandersittich

Perruche Alexandre de Birmanie

P. e. siamensis

Laos-Alexanderparkiet

Laos Alexandrine Parakeet

Laos Alexandersittich

Perruche Alexandre de Laos

P. wardi †

Seychellenedelparkiet

Seychelles Parakeet

Seychellen Edelsittich

Perruche des Seychelles

P. krameri

Afrikaanse halsbandparkiet

African Ring-necked Parakeet

Afrikanischer Halsbandsittich

Perruche à collier de l’ Afrique

P. k. krameri

Afrikaanse halsbandparkiet

African Ring-necked Parakeet

Afrikanischer Halsbandsittich

Perruche à collier de l’Afrique

P. k.
parvirostris

Abessijnse halsbandparkiet

Abessynian Ring-necked Parakeet

Abessinischer Halsbandsittich

Perruche à collier de l’ Abyssinie

P. echo

Mauritiusparkiet

Mauritius parakeet

Mauritius Edelsittich

Perruche du Mauritius

P. manillensis

Indische halsbandparkiet

Indian Ring-necked Parakeet

Indischer Halsbandsittich

Perruche à collier de l’Inde

P. m.
manillensis
P.m. borealis

Indische halsbandparkiet

Indian Ring-necked Parakeet

Indischer Halsbandsittich

Perruche à collier de l’Inde

Neumann’s Ring-necked Parakeet

Neumanns Halsbandsittich

Perruche à collier de Pakistan

P. exsul †

Rodriguez-edelparkiet

Rodriguez Parakeet

Rodriguez Edelsittich

Perruche de Rodriguez

P. eques †

Réunion-edelparkiet

Reunion Parakeet

Reunion Sittich

Perruche de Réunion

P. cyanocephala

Pruimenkopparkiet

Plum-headed Parakeet

Pflaumenkopfsittich

Perruche à tête de prune

P. roseata

Rozekopparkiet

Blossom-headed Parakeet

Rosenkopfsittich

Perruche à tête rose

P. r. roseata
P. r. juneae

Rozekopparkiet
Birma-rozekopparkiet

Blossom-headed Parakeet
Burmese Blossom-headed Parakeet

Rosenkopfsittich
Birma Rosenkopfsittich

Perruche à tête rose
Perruche à tête rose du Birma

P. himalayana

Grijskopedelparkiet

Slaty-headed Parakeet

Graukopf Edelsittich

Perruche à tête grise

P. finschii

Finsch-edelparkiet

Grey-headed Parakeet

Finchs Graukopf Edelsittich

Perruche de Finsch

P. columboides

Malabarparkiet - duifparkiet

Malabar Parakeet

Malabar Sittich

Perruche du Malabar

P. calthropae

Layardparkiet

Blauschwanzedelsittich

Perruche de Layard
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Noordelijke halsbandparkiet
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P. eupatria

Layard’s or Emerald-collared Parakeet

Perruche Alexandre
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Derbyparkiet

Derbyan Parakeet

P. alexandri

Java-baardparkiet

Moustached Parakeet

Bartsittich

P. a. alexandri
P. a. kangeanensis
P. a. dammermani

Java-baardparkiet
Kangean-baardparkiet
Dammerman-baardparkiet

Moustached of Javan Parakeet
Kangean Moustached Parakeet
Dammerman’s Moustached Parakeet

Java Bartsittich
Kangean Bartsittich
Dammerman Bartsittich

P. fasciata

Rozeborst-baardparkiet

Rose-breasted moustached Parakeet

Rozebrustbartsittich

Perruche à poitrine rose et
moustache

P.f. fasciata

Rozeborst-baardparkiet

Red-breasted Moustached Parakeet

Rozebrustbartsittich

Perruche à poitrine rose et moustache

P. f; perionca
P. f. major
P. f. cala

Nias-baardparkiet
Babi-baardparkiet
Simeulue-baardparkiet

Nias Moustached Parakeet
Babi Moustached Parakeet
Simeuluean Moustached Parakeet

Nias Bartsittich
Babi Bartsittich
Simeulue Bartsittich

Perruche à moustache du Nias
Perruche à moustache du Babi
Perruche à moustache du Simeulue

P. f. abbotti

Andamanen-baardparkiet

Andaman Moustached Parakeet

Andamanen Bartsittich

Perruche à moustache du Andaman

P. caniceps

Nicobarenparkiet

Nicobar Parakeet

Graukopf Edelsittich

Perruche du Nicobar

P. longicauda

Malakkaparkiet - langstaartparkiet

Long-tailed Parakeet

Langschwanz Edelsittich

Perruche du Malacca

P. l. longicauda
P. l. defontainei

Malakkaparkiet - langstaartparkiet
Natuna-langstaartparkiet

Long-tailed Parakeet
Natuna Long-tailed Parakeet

Langschwanz Edelsittich
Natuna Langschwanz Edelsittich

Perruche du Malacca
Perruche du Natuna

P.nicobarica

Nicobaren-langstaartparkiet

Nicobar Long-tailed Parakeet

Nicobaren Langschwanz Edelsittich

Perruche à longue queue du Nicobar

P .n. nicobarica

Nicobarenlangstaartparkiet
Andamanenlangstaartparkiet

Nicobar Long-tailed Parakeet

Nicobaren Langschwanz Edelsittich

Perruche à longue queue du Nicobar

Andaman Long-tailed Parakeet

Andamanen Langschwanz Edelsittich

Perruche à longue queue du Andaman

Engganoparkiet

Red-collared Long-tailed Parakeet

Rotwangen Langschwanz Edelsittich

Perruche à longue queue du
Enggano
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P. modesta

Perruche de Derby
Perruche à moustache
Perruche à moustache de Java
Perruche à moustache du Kangean
Perruche à moustache de Dammerman
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P. n. tytleri

Derby Sittich
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P. derbiana
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Afrikaanse halsbandparkiet (Psittacula krameri)
Een trapsgewijze geschikte staart waarin de dicht op elkaar liggende veren vanuit het
middengedeelte haast onzichtbaar in elkaar overgaan is het meest opvallende uiterlijke kenmerk van
het geslacht Psittacula waartoe de Afrikaanse halsbandparkiet behoort. De snavel is zwaar en
robuust met een duidelijke inkeping in de bovensnavel. Zo schrijven de ontdekkers.
Er zijn twee ondersoorten, namelijk:
- Afrikaanse halsbandparkiet - Psittacula krameri krameri (Scopoli 1769);
- Abessijnse halsbandparkiet - Psittacula krameri parvirostris (Souancé 1856).
De twee ondersoorten komen oorspronkelijk uit Afrika. Vandaar de benaming Afrikaanse
halsbandparkiet.
P. k. krameri is de nominaatvorm. Komt voor in West-Afrika, Senegal, Oeganda en Zuid-Soedan.
P. k. parvirostris komt voor in Somalië, Ethiopië en Soedan.

Afrikaanse halsbandparkiet (Psittacula krameri krameri)
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De Afrikaanse halsbandparkiet komt hier minder voor dan de Indische halsbandparkiet maar is een
volwaardige tentoonstellingsvogel. Hij wordt als zodanig herkend en beoordeeld. De Afrikaanse
halsbandparkiet onderscheidt zich van de Indische halsbandparkiet door:
 zijn slanker type en minder groot gestalte;
 een dekkleur die fraai groen is met een meer geelachtige lichaamskleur en
geelachtige ondervleugeldekveren;
 een minder sprekende nekband (roze in de nek);
 een donkerrode bovensnavel die nabij de punt overgaat in zwart;
 een zwarte ondersnavel, meer donkerrood aan de basis.
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Abessijnse halsbandparkiet (Psittacula krameri parvirostris)
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De Abessijnse halsbandparkiet is als de nominaatvorm, maar de groene lichaamskleur laat een
duidelijke blauwe waas zien. De snavel is geheel roodachtig en iets kleiner.

Indische halsbandparkiet (Psittacula manillensis)
We hanteren de scheiding tussen de Afrikaanse en Indische halsbandparkiet wat overeenkomt met
de nieuwste onderzoeken naar de systematiek. We onderscheiden twee ondersoorten bij de Indische
halsbandparkieten:
• Indische halsbandparkiet - Psittacula manillensis manillensis (Bechstein 1800);
• Noordelijke halsbandparkiet - Psittacula manillensis borealis (Neumann 1915).
P. m. manillenses komt voor in Zuid-India en Sri Lanka.
P. m. borealis komt voor in Pakistan, Noord-India en in Nepal tot aan Birma.

Indische halsbandparkiet (Psittacula manillensis manillensis)
De Indische halsbandparkiet is de nominaatvorm en deze wordt verder gedetailleerd besproken.

Noordelijke halsbandparkiet (Psittacula manillensis borealis)
De noordelijke halsbandparkiet is als de Indische halsbandparkiet, maar met een grotere geheel rode
snavel. Verder heeft hij een grijsgroene waas over het lichaam.
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Standaard halsbandparkieten
Dit hoofdstuk is ingedeeld in de volgende paragrafen:
1. Veerstructuur van de halsbandparkiet;
2. De mutaties bij de halsbandparkiet;
3. De manieren van vererven van de halsbandparkiet mutaties;
4. Anatomie van de halsbandparkiet;
5. Kopstudie van de halsbandparkiet;
6. Standaard van de halsbandparkiet;
7. Beschrijving van de mutaties.

1. Veerstructuur van de halsbandparkiet.
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In de bevedering bevinden zich de volgende kleurstoffen:
a. zwart eumelanine
b. psittacine: geel en rood
De baard van de veer is van het structurele type, dus bezit van de blauwstructuur. Het in de
sponszone door interferentie gecreëerd blauw licht gecombineerd met het gele psittacine in de cortex
resulteert in de groene kleur van deze veren.
De haakjes zijn in een groot deel van de bevedering niet volledig gekleurd. Dit zorgt er voor dat de
kleuren van de edelparkieten niet zo fel zijn als bij andere kromsnavels. De vogels tonen een lichte
waas in het grootste deel van de veervelden. De felste kleuren bevinden zich aan de kop, daar is de
bevedering het meest intensief.
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De kleur van de snavel en de oogring is bij alle tot op heden bekende mutaties rood gebleven. Alleen
de kleur van de ondersnavel, waarin zich eumelanine bevindt, kan veranderen bij diverse mutaties.
Dit geldt ook voor de oog- en pootkleur.
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2. De mutaties bij de halsbandparkiet
2.1. Psittacine mutaties
BLUE - BLAUW
Blue ontstaat door een totale psittacine reductie in de bevedering en dat in de cortex van de baard
van een veer. De kleur van de snavel en de oogring blijft ongewijzigd, dus rood. Dat deze mutatie
niet uitsluitend het gele psittacine maar ook het rode psittacine reduceert blijkt uit de kleur van de
nekband. Deze is wit in plaats van roze. De reductie beperkt zich echter tot de bevedering.
Vererving: autosomaal recessief.
Genetisch symbool: bl
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TURQUOISE
Deze mutatie zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie in gedeelten van het verenkleed. Ideaal
is wanneer deze reductie ongeveer 50 % is. In de praktijk blijkt dat de reductie van deze mutatie
tussen 20% en 80% ligt, wat een grote variatie in kleur geeft. De turquoise factor komt nooit voor in
de vleugelpennen. Een moeilijk punt bij deze mutatie is het verkrijgen van kleuregaliteit op het
rugdek.
Deze mutatie werd voorheen pastelblauw genoemd. Deze mutatie heeft echter niets met pastel te
maken. Bij andere kromsnavels werd hij zeegroen genoemd en bij grasparkieten wordt hij
geelmasker genoemd.
Door het internationale karakter van de halsbandliefhebberij is gekozen voor turquoise, een mutatie
die in meerdere landen en talen bekend is.
De mutatie is een allele van het bl-locus.
Vererving: autosomaal recessief.
Genetisch symbool: bltq
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AQUA
Deze mutatie zorgt voor een gedeeltelijke psittacine reductie in het volledige verenkleed. Ideaal is
een reductie van ongeveer 50 %.
De mutatie is een allele van het bl-locus.
Vererving: autosomaal recessief.
Genetisch symbool: blaq
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2.2. Eumelanine mutaties
CINNAMON
Cinnamon is een mutatie waarbij in tegenstelling tot de wildvorm, geen zwarte, maar kaneelbruine
eumelanine gevormd wordt. De vogels worden geboren met rode ogen, die na enkele dagen donker
kleuren. Doordat het eumelanine in de medulla, de binnenste ring, van de baard van de veren bruin
van kleur is, is er minder lichtabsorptie in de baard van de veren. Het eindresultaat is daardoor een
laurierachtig groene kleur in plaats van de normale groene kleur. Op plaatsen waar er veel
kaneelbruine eumelanine aanwezig is, zoals in de keeltekening, wordt de kleur donkerbruin tot
zwartbruin.
Vererving: geslachtsgebonden recessief.
Genetisch symbool: Z cin
PALLID
Deze mutatie veroorzaakt een gedeeltelijke eumelanine reductie. De lichaamskleur wordt hierdoor
een nuance lichter. De reductie vindt ook plaats in de ogen, de ondersnavel en de poten. De kop is
bij voorkeur zo licht mogelijk van kleur, zodat een zo groot mogelijk contrast ontstaat met het
lichaam. Opvallend is dat de pennen bij de schacht het donkerst zijn en naar de rand toe lichter
worden.
Deze mutatie is een allele van het SL ino-locus.
Vererving: geslachtsgebonden recessief.
Genetisch symbool: Z ino pd.

FALLOW

De fallow mutatie zorgt voor een reductie van het eumelanine in de bevedering, de ogen en de9

poten. De reductie van het eumelanine doet zich ook voor in de ondersnavel. Deze is niet meer
zwart maar rood.
Net als bij andere parkietensoorten, zijn er ook bij de halsbandparkiet meerdere fallow vormen
ontstaan. Bronze fallow is de donkere vorm is en clearhead fallow is de lichte vorm en is herkenbaar
aan de rode ogen zonder iris.
Vererving: autosomaal recessief.
Genetisch symbool: abz voor bronze fallow en cf voor clearhead fallow (bleekkop fallow).
DOMINANT EDGED
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Dominant edged vererft autosomaal incomplete dominant. Er is dus een verschil tussen enkelfactorig
en dubbelfactorig. Bij dominant edged is er een duidelijk zomenpatroon te zien. Dat komt omdat het
eumelanine in de kern van de veer gedeeltelijk opbleekt. Er is een verschuiving van het eumelanine naar de
rand van de veer.
De reductie van het eumelanine verschilt heel sterk per vogel. Bij EF vogels is er, afhankelijk van de
vogel, een reductie van het eumelanine van weinig tot bijna 50%. Bij dubbelfactorig dominant edged
(DF) is er een verhoogde eumelaninereductie. De groen gekleurde veervelden zijn nog lichter van
kleur en de slagpennen zijn lichtgrijs gezoomd.
In de standaard wordt enkel DF dominant edged besproken omdat de mutatiekenmerken het
duidelijkst zijn.
Bij het aantreffen van enkelfactorig dominant edged, wordt vermeld niet gewenste mutatievorm en dat
alleen dubbelfactorig dominant edged als tentoonstellingsvogel gevraagd wordt. Enkelfactorig
dominant edged wordt bestraft op kleur en tekening.
Vererving: autosomaal incomplete dominant.
Genetisch symbool: Ed, van het Engelse Edged dilute.
CLEARTAIL - BLEEKSTAART
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Deze mutatie veroorzaakt een plaatselijke eumelanine reductie. Dit is het geval in de staart, de
onderstaart dekveren en de onderbuik. Bij mannen vindt de reductie ook op de kop plaats. De
eumelanine reductie is op deze plaatsen bij voorkeur maximaal. Dit opbleken van de kleur gaat
geleidelijk en het duurt drie jaar voordat deze volledig is. In de rest van de bevedering is de kleur
maximaal aanwezig wat een zo groot mogelijk contrast geeft.
Vroeger gekend als geelkop-geelstaart.
De man cleartail green heeft een gele kop, die afgezet wordt met een grijs/roze band. Het rug
gedeelte is groen en de borst is lichtgroen. De buik en staart zijn geel.
De pop cleartail green heeft geen gele kopkleur maar wel een staart die geel is.
Vererving: autosomaal recessief.
Genetisch symbool: ct (cleartail).
SL INO - LUTINO

Bij de SL ino mutatie wordt de ontwikkeling van het zwart eumelanine geblokkeerd waardoor we een
overwegend gele vogel met rode ogen krijgen. Het psittacine (rood en geel) wordt niet aangetast.
De poten zijn vleeskleurig met witte nagels en de snavel is rood.
Vererving: geslachtsgebonden recessief.
Genetisch symbool: Z ino.
De NSL ino mutatie bestaat ook maar deze mutatie komt vooralsnog zelden voor en wordt in deze
standaard niet verder besproken.
RECESSIVE PIED - RECESSIEF BONT

Bij recessive pied is er een defect in de distributie van de pigmentcellen vanuit de neurale lijst.
Hierdoor komen er te weinig pigmentcellen en in sommige gevallen geen in de huid. In deze gebieden
wordt er geen eumelanine gevormd.
Er ontstaat door de plaatselijke afname van het eumelanine een zeer onregelmatig bontpatroon.
Bij recessive pied wordt er speciaal gelet op een zo groot mogelijk contrast tussen de
lichaamskleuren, het bontpatroon en de symmetrie van de bontvorming. Een 40 tot 60% bontbezit
wordt gevraagd.
Kenmerk is de afwezigheid van het geslachtsonderscheid. Bij de man ontbreekt de halsband.
De ogen zijn donker en missen de witte oogring bijna in zijn geheel. De poten en nagels zijn licht van
kleur en de snavel is rood.
Vererving: autosomaal recessief.
Genetisch symbool: s
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MISTY

Deze mutatie berust op een verandering van de baardstructuur. In de kern van de baard van de misty
toont het eumelanine rondom de medullaire cellen wat wolliger dan bij de niet misty. Het lijkt er ook op
dat de haakjes minder goed ontwikkeld en gepigmenteerd zijn. Bij EF misty is de reductie van het
eumelanine slechts zeer beperkt en ook dus de opbleking van de lichaamskleur.
De misty mutatie veroorzaakt een beperkte reductie van het eumelanine tot 30% bij DF misty.
Deze mutatie vererft autosomaal incomplete dominant. Er zijn dus enkel- en dubbelfactorige vogels.
De EF vogels vertonen een heel beperkte reductie van het eumelanine. Op tentoonstellingen worden
enkel DF vogels gevraagd omdat de misty mutatie dan duidelijk is.
Bij de halsbandparkiet man is de kopkleur helderder van kleur dan het lichaam. Bij man en pop zijn
de staartpennen sterk opgebleekt terwijl de schachten wel donker van kleur blijven.
Vererving: autosomaal incomplete dominant.
Genetisch symbool: Mt
DILUTE - OVERGOTEN

DARK FACTOR - DONKERFACTOR

.F

2.3. Mutaties van de vederstructuur

.

De dilute mutatie veroorzaakt een kwantitatieve reductie van het eumelanine van 80% tot 90%. De
vogel is geel, als het ware overgoten met een licht groene waas. De schachten van de staartpennen
zijn donker. Omdat het bij deze mutatie enkel verkeerd gaat in het transport van de pigmenten naar
de veren, blijven de ogen, poten en nagels onaangetast ten opzichte van de wildvorm. De ogen zijn
donker en de poten zijn donkergrijs met grijze nagels. De snavel is rood/zwart.
Vererving: autosomaal recessief.
Genetisch symbool: dil, van het Engelse dilute

K.

B.

O

De dark factor veroorzaakt een wijziging van de vederstructuur. De breedte van de sponszone van
de veer wordt kleiner. Hierdoor krijgen we door interferentie donker blauw licht in plaats van het
blauw licht dat in de sponszone van een wildvorm vogel ontstaat. Dit donker blauw licht wordt
weerkaatst en wanneer dit door de cortex van de baard van een veer met daarin het gele psittacine
gaat, geeft dat de optisch donkergroene (D groen) kleur.
Wanneer de dark factor dubbel aanwezig is dan wordt de sponszone nog minder breed, met nog
donkerder blauw licht. Dit geeft dan de optisch olijfgroene (DD groen) kleur.
De kleur van de poten en nagels wordt niet aangetast. De kleur van de ogen is donker en de snavel
is rood/zwart.
Bij donkergroen (D groen) halsbandparkiet zijn de twee langste staartpennen kobaltblauw (D blauw)
en bij olijfgroen (DD groen) mauve van kleur.
Olijfgroen (DD groen) is te onderscheiden van grijsgroen door het verschil in de kleur van de twee
langste staartpennen. Bij olijfgroen (DD groen) is deze mauve en bij grijsgroen olijfgroen.
Vererving: autosomaal incomplete dominant.
Genetisch symbool: D
GREY - GRIJS

De grijs mutatie veroorzaakt een wijziging van de vederstructuur. Door deze wijziging verdwijnt de
sponszone volledig ten opzichte van de wildvorm en meest opvallend is het feit dat de vacuolen, die
een rol spelen in het terugkaatsen van het ontstane licht, bijna volledig door de aanwezige
eumelanine omgeven of opgeslorpt worden. Het gevolg is minder weerkaatsing van licht en het
ontbreken van de blauwe interferentie. De grijsfactor ontstaat. Wanneer we deze combineren met een
groene vogel (gele psittacine in de cortex van de veer), dan krijgen we grijsgroene vogels. Wanneer
we de grijsfactor combineren met vogels zonder geel psittacine in de cortex dan krijgen we
grijs(blauwe) vogels.
In combinatie met groen, turquoise, aqua en blauw geeft dat grijsgroen, turquoise grijs, aqua grijs en
grijs(blauw) genoemd.
Vererving: autosomaal dominant.
Genetisch symbool: G
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Grijs is de combinatie van de grijsfactor met blauw. In de blauwreeks geeft dit volgende
kweekuitkomsten:
Mutatiecombinatie
kweekuitkomst
EF grijsgroen/blauw x EF grijsgroen/blauw

EF grijs(blauw) x blauw
DF grijs(blauw) x blauw
EF grijs(blauw) x EF grijs(blauw)

6,25% kans op groen
12,50% kans op grijsgroen
6,25% kans op DF grijsgroen
12,50% kans op groen/blauw
25,00% kans op EF grijsgroen/blauw
12,50% kans op DF grijsgroen/blauw
6,25% kans op blauw
12,50% kans op EF grijs(blauw)
6,25% kans op DF grijs(blauw)
50% kans op blauw
50% kans op EF grijs(blauw)
100% kans op EF grijs(blauw)
25% kans op blauw
50% kans op EF grijs(blauw)
25% kans op DF grijs(blauw)

.

VIOLET

B.

O

.F

Door de violetfactor ondergaat de sponszone een structurele wijziging. Daardoor worden er in de
sponszone violette in plaats van blauwe lichtstralen ontwikkeld. Er is een uiterlijk verschil tussen
vogels met één violetfactor (EF violet) en vogels met twee violetfactoren (DF violet).
De violet groen halsbandparkiet is donkergroen van kleur met een duidelijk blauwe aanslag. De twee
langste staartpennen zijn violet blauw. De kleurintensiteit van de violetfactor is bij DF violet veel hoger.
De violet blauw halsbandparkiet is violet blauw van kleur. De staart- en vleugelpennen zijn nog
donkerder. De DF violet blauw halsbandparkiet is veel donkerder violet dan EF violet.
Vererving: autosomaal incomplete dominant.
Genetisch symbool: V
2.4. Mutatie die de verspreiding van de pigmenten aantast
OPALINE

K.

De opaline mutatie zorgt voor een herschikking van de verschillende kleurpigmenten. Door deze
herschikking ontstaan volledig nieuwe gekleurde kleurvelden in de bevedering. Zo verschijnt op
bepaalde plaatsen psittacine (rode of gele kleurstof), waar deze bij de normale wildvorm niet op die
plaatsen zit. Ook het aanwezige eumelanine wordt herschikt. Dit zorgt voor verspreiding van de
donkere kleurstof in velden waar deze normaal gesproken niet aanwezig is.
Bij de opaline groene halsbandparkiet is de lichaamskleur heldergroen en lichter dan de wildkleur. De
kopkleur is nagenoeg dezelfde als bij de wildvorm. De slagpennen in de vleugels zijn donker van
kleur.
In de slagpennen van de vleugels vindt men de karakteristieke tekening (spiegel) van een opaline
mutatie, namelijk dat een gedeelte van de buitenste vlag sterk is opgebleekt. In de groenserie is dat
geel en in de blauwserie wit.
De schachten van de staartpennen zijn donker. De staartpennen van overjarige vogels hebben aan
het eind een donkere punt. Kenmerkend voor opaline is de lichte dons bevedering.
De ogen en poten zijn donker van kleur en de snavel is rood/zwart.
Vererving: geslachtsgebonden recessief.
Genetisch symbool: Z op
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Toelichting.
In kwekerskringen werden voor de ontstane mutaties allerlei fantasiebenamingen gebruikt op basis
van bepaalde uiterlijke kenmerken van de halsbandparkieten. In deze standaard is er naar gestreefd
om de juiste benamingen te geven aan mutaties op basis van vererving en vederstructuur. Deze
termen zijn ook internationaal bekend en aanvaard.

K.

B.

O

.F

.

Wij zijn er van overtuigd dat door het gebruik van de juiste namen er meer helderheid zal ontstaan.
De internationale terminologie is voor een belangrijk deel gebaseerd op de Engelse taal.
We kennen een groot deel van de Engelse termen al door de naamgeving bij andere vogelsoorten,
zoals bij agaporniden en grasparkieten. Wij verwachten dan ook dat de kwekers na een
overgangsperiode algemeen gebruik zullen maken van de voorgestelde benamingen.
Om deze gewenning te vergemakkelijken hebben we hieronder een tabel met de nieuwe
standaardnamen en de “oude namen” toegevoegd.
In het navolgende overzicht van de voornaamste mutatiekenmerken staan naast de standaard
benaming ook de oude namen vermeld.
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2.5. Overzicht voornaamste kenmerken van de mutaties halsbandparkieten
Standaard naam
mutatie

Oude benaming

Kleur
Lichaam

Kop

Koptekening
Slagpennen

Snavel en poten

Oog

Staartpennen

Wildtype
Wildkleur

Groen, licht
grijsachtig
bewaasd

Voorhoofd en
wangen helder
glanzend lichtgroen.
In de nek, zijkanten
van de hals en
achterkop grijsblauw
bewaasd

Grote slagpennen
grijszwart

Grote middelste
Keeltekening
staartpennen blauw
zwart. Nekband
met aan het eind een roze
geel randje

Bovensnavel
dieprood.
Ondersnavel
zwart,
donkerrood
aan de basis.
Poten grijs,
nagels donkergrijs

Zwart met
bleekgele iris,
rode ring van
washuid

Keeltekening
zwart. Nekband
wit
Keeltekening
zwart. Nekband
lichtroze

Zie green

Zie green

Zie green

Zie green

Keeltekening
zwart. Nekband
lichtroze

Zie green

Zie green

.F
.

Green - groen

Hemelsblauw

Helderblauw met
lichtgrijze waas

Turquoise

Pastelblauw,
zeegroen

Turquoise

Aquamarijn

Grijszwart

Blauw met een wit
randje

Grijszwart

Blauw met
bleekgeel randje

Helderder dan
lichaamskleur

Grijszwart

Blauw met
bleekgeel randje

K.

Aqua

Wangen helder
blauw, rest grijze
waas
Helderder dan
lichaamskleur

B.

Blue - blauw

O

Psittacine mutaties
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Standaard naam
mutatie

Oude benaming

Kleur
Lichaam

Kop

Koptekening
Slagpennen

Snavel en poten

Oog

Staartpennen

Eumelanine mutaties
Bruin

Minder diep blauw,
geel randje

Keeltekening diep
donkerbruin.
Nekband roze

Bovensnavel
dieprood.
Ondersnavel
roodbruin.
Poten donker
vleeskleurig.
Nagels iets
donkerder

Bruin/roodachtig

Lacewing, isabel

Bleekgroen, licht
grijs bewaasd

Geel iets grijs
bewaasd

Opgebleekt, licht
grijsachtig

Opgebleekt

Keeltekening grijs.
Nekband roze

Iets opgebleekt
groen, vleugels
wat donkerder

Geel met groene
aanslag

Lichtgrijs

Opgebleekt

Ondersnavel
helderrood. Poten
vleeskleurig
Bovensnavel
dieprood, onder
donkerrood, poten
vleeskleurig

Pruimenrood
met zichtbare
iris
Rood met
zichtbare iris

Bronze fallow

Recessief
cinnamon

Clearhead fallow - Buttercup,
bleekkop fallow
geelkop roodoog,
dun fallow

Licht opgebleekt
groen, vleugels
wat lichter

Geel

Wat opgebleekt (tot Opgebleekt
grijs)

Keeltekening
Donkergrijs.
Nekband roze

Rode bovensnavel.
Ondersnavel
donkerrood.
Poten vleeskleurig

Rood zonder
iris

Dominant
edged

Fallow,
pastel

Opgebleekt
groen. Vleugels
met
zoomtekening

Opgebleekt groen

Lichtgrijs met
donkere randen
(zoomtekening)

Opgebleekt met
zoomtekening

Als green. De
keeltekening iets
lichter

Snavel als green.
Poten lichtgrijs

Zie green

Cleartail bleekstaart

Geelkop
geelstaart

Lichaam normaal.
Buik opgebleekt tot
geel

Geel (man)

Zie green

Geel

Keeltekening
Donkergrijs.
Nekband roze

Donkerrood

SL ino - lutino

Geel

Warm geel

Geel

Wit

Bleekgeel

Keeltekening wit.
Nekband roze

Recessive pied Recessief bont

Opaline

Bont patroon komt
voor op de vleugels
en in de staart

Zie green met bont
patroon op het
achterhoofd en
rondom de keel

Zie green met
bont tekening

Zie green met bont
tekening

Geen
keeltekening

Misty

Bleekgroen

Tot ongeveer
30% opgebleekt
ten opzichte van
green

Geelgroen, lichter
dan lichaam.

Wat lichter dan
green

Bleker, met een
bleekgeel randje
aan het eind

Zie green

Bovensnavel rood.
Ondersnavel
donkerrood.
Poten vleeskleurig
Snavel geheel
helderrood. Poten
vleeskleurig
Bovensnavel rood.
Ondersnavel
donkerrood.
Poten donker
vleeskleurig
Zie green

.F
.

Pallid

Geelachtig groen

O

Groen met
bruinachtige
waas

B.

Isabel

K.

Cinnamon

Keeltekening grijs.
Nekband roze

Helderrood
met iris
Diep donkerrood
zonder iris

Zie green
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Standaard naam
mutatie

Oude benaming

Kleur
Lichaam

Dilute - overgoten Gele/witte
zwartoog, citroen

zeer lichtgroen,
bijna geel met
groene waas

Kop

Koptekening
Slagpennen

Nog iets helderder
dan lichaam

Sterk opgebleekt,
lichtgrijs, met
groene waas

Snavel en poten

Oog

Staartpennen
Opgebleekt

Als green.
Keeltekening iets
lichter

Bovensnavel
dieprood.
Ondersnavel
donkerrood. Poten
lichtgrijs

Zie green

Mutaties van de vederstructuur
Donkergroen

Donkergroen

Grijszwart

Donkerder blauw

Zie green

Zie green

Zie green

DD green - DD
groen

Olijfgroen

Olijfgroen

Olijfgroen

Zwart

Mauve

Zie green

Zie green

Zie green

Grey green grijsgroen

Olijf

Diep grijsgroen

Iets lichter dan
lichaam

Grijszwart

Zie green

Zie green

Zie green

Leigrijs

Grijs

Grijszwart

Donker grijsgroen
met bleekgeel
randje
Grijs met wit randje

Zie blue

Zie green

Zie green

Keeltekening
zwart. Nekband
wit

Zie green

Zie green

Keeltekening zwart. Zie green
Nekband roze
uitlopend van
oranje naar geel

Zie groen

O

Grey -grijs(blauw)

.F
.

D green - D groen Donkergroen

Amerikaans
kobalt

Helder violet met
lichte grijze waas

Grijszwart
wangen helder
Violet met een wit
violet. Rest grijze
randje
waas
Mutatie die de verspreiding van de pigmenten aantast

Opaline

Grijskop

Staart rugdek en
borst opgebleekt
met lichte
vleugeltekening

Lijkt donkerder van
kleur dan lichaam.
Is als green

B.

Violet

K.

Zie green, met
vleugelspiegel

Opgebleekt
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3. De manieren van vererven van de halsbandparkiet mutaties.
3.1. Autosomaal recessief verervende mutaties
Blue - blauw
Volledige reductie van het psittacine

NSL Ino - lutino
Bronze fallow

Clearhead fallow bleekkop fallow
Cleartail bleekstaart
Recessive pied recessief bont
Dilute - overgoten

Genetisch symbool: bltq
Genetisch symbool: blaq
Genetisch symbool: a
Genetisch symbool: abz

Genetisch symbool: cf

Genetisch symbool: ct

.

Aqua

Variabele reductie van het psittacine tot 50 %.
Allele van bl- locus
Gelijke reductie van het psittacine tot 50 %.
Allele van bl- locus
Volledige reductie van het eumelanine
De donkere vorm van fallow. Vleeskleurige poten.
Ondersnavel donkerrood. Oogkleur rood met
geelachtige iris..
Allele van a-locus
Het lichte type fallow. Vleeskleurige poten,
Ondersnavel donkerrood.
Oogkleur rood zonder zichtbare iris
Plaatselijke reductie van het eumelanine in kop,
staart en onderbuik
Onregelmatig bontpatroon. Koptekening
ontbreekt
Reductie van het eumelanine tot 90%

.F

Turquoise

Genetisch symbool: bl

B.

O

3.2. Autosomaal dominant verervende mutaties
Grey - grijs
Door de wijziging van de vederstructuur ontstaat
geen blauw maar grijs licht

Genetisch symbool: dil

Genetisch symbool: G

Genetisch symbool: D

K.

3.3. Autosomaal incomplete dominant verervende mutaties
Dark factor De donkerfactor veroorzaakt een wijziging van de
donkerfactor
vederstructuur. De breedte van de sponszone van
de veer wordt kleiner. Hierdoor krijgen we door
interferentie donker blauw licht in plaats van het
blauw licht dat in de sponszone van een wildvorm
vogel ontstaat. Dit donker blauw licht wordt
weerkaatst en wanneer dit door de cortex van de
veer met daarin het gele psittacine gaat, geeft dat
de optisch donkergroene (D groen) kleur.

Genetisch symbool: s

Violet

Door de violetfactor ondergaat de sponszone een
structurele wijziging. Daardoor word er in de
sponszone violet in plaats van blauw licht
ontwikkeld.

Genetisch symbool: V

Dominant edged

In het hart van de veer reductie van het
eumelanine tot 50%. De veerranden hebben bijna
volledig eumelanine bezit
Reductie van het eumelanine tot 30% bij
dubbelfactorig misty

Genetisch symbool: Ed

Misty

Genetisch symbool: Mt
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3.4. Geslachtsgebonden recessief verervende mutaties
SL ino - lutino
Volledige reductie van het eumelanine
Cinnamon

Pallid

Opaline

Genetisch symbool: Z ino

Cinnamon is een mutatie waarbij in tegenstelling
Genetisch symbool: Z cin
tot de wildvorm, geen zwarte, maar kaneelbruine
eumelanine gevormd wordt
50% reductie van het eumelanine. Ook in de ogen Genetisch symbool: Z inopd
en de poten.
Allele van het ino-locus
De opaline mutatie zorgt voor een herschikking
Genetisch symbool: Z op
van de verschillende kleurpigmenten

K.

B.

O

.F
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3.5. Geslachtsgebonden dominant verervende mutaties
Nog niet gekend.
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4. De fysieke standaard van de halsbandparkiet

K.

B.

O

.F

.

Conditie:
Conditie is een eerste vereiste. Een vogel zonder conditie komt nooit voor een hoge
puntenwaardering in aanmerking. De vogel heeft een gezonde en levendige uitdrukking zonder
verminkingen of andere gebreken.
Het oog is helder en het verenkleed is rein en ongeschonden en voorzien van een
natuurlijke glans.
Formaat:
De lengte van de halsbandparkiet is 42 cm. De staart bepaalt ongeveer 45% van de totale lengte.
Model:
Een ideale halsbandparkiet heeft een forse nek die vrij kort en breed is. De ruglijn vormt vanuit de
nek tot aan de punt van de staart een bijna rechte lijn.
De schouders zijn breed. De hals is kort, in een strak vloeiende lijn verlopend met de ronde borst.
Vanaf de aars tot de punt van de staart is deze lijn weer recht. Het achterlijf mag niet uitgezakt
lijken.
Houding:
De halsbandparkiet neemt de juiste houding aan als de ruglijn van de vogel een hoek van 50
graden met het horizontaal maakt. De poten zijn stevig en voorzien van vier tenen die de stok zo
omklemmen, dat de vogel vrij zit van het hout.
De dijen zijn niet zichtbaar. Het type is aangepast aan het formaat. Als de juiste stand wordt
aangenomen komt dit het type ten goede.
Kop:
De grootte van de kop past bij het postuur. De kop is rond en bol met soms een iets afgeplatte
schedel. De snavelbasis is breed. De lengteas van de schedel richt zich iets naar beneden
waardoor een mooie ooglijn wordt verkregen. Vrijwel in het centrum van de kop bevindt zich aan
weerszijden een oogkas.
Poten:
Het loopbeen is recht en stevig, zonder vergroeiingen of verruwing.
Twee tenen zijn naar voren geplaatst en twee tenen naar achteren. De tenen zijn voorzien van
eenkleurige, gelijkmatig gebogen nagels.
Snavel:
De snavel is krachtig en breed aangezet. De snavel oogt robuust, is goed gerond en vormt met de
schedel een vloeiend gebogen lijn.
De bovensnavel is een haaksnavel die voorzien is van een inkeping. De punt van de bovensnavel
steekt enkele millimeters over de ondersnavel. Bij een goed gesloten snavel voegt de
ondersnavel zich gedeeltelijk in de bovensnavel.
Bevedering:
De bevedering is compleet, dicht en aaneengesloten. Elke veer is vrijwel gelijk aan de
naastliggende. De vleugels, tamelijk kort in de vleugelbocht, worden strak langs het lichaam
gedragen en dekken de rug gedeeltelijk af. Er zijn zeven handpennen zichtbaar.
De staart is relatief lang, gesloten en aan het einde enigszins afgerond. De staart bestaat uit
twaalf pennen, die trapsgewijs korter worden. De twee bovenste pennen zijn het langst. De
onderzijde wordt afgeschermd door onderstaart dekveren.

19

K.

B.

O

.F

.

5. Anatomie van de halsbandparkiet

20

6. Kopstudie van de halsbandpakiet
Voorhoofdsband
Oog
Iris

Wangen

Oogring
Keeltekening
Nekband

Oog

Voorhoofdsband

.

Iris

.F

Wangen

K.

B.

O

Keeltekening

Oogring
Nekband

Voorhoofdsband

Wangen

Keeltekening

Voorhoofdsband

Wangen

Keeltekening
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7. Beschrijving van de mutaties.
GREEN – GROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn helder lichtgroen. Het groen van de achterkop, de nek en de zijkanten
van de hals is hemelsblauw bewaasd.
Vleugels:
Vleugeldek is groen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn groen. De rand van de vleugels (onder de
vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgroen met een fijne crème kleurige zoom. De
binnenvlag is zwartgrijs.

.

Lichaam:
Hals en borst zijn groen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn
groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

.F

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn heldergroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de
staart is geelgroen. Onderstaart dekveren zijn groen.

B.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.
Poten:
Grijs. Nagels zijn donkergrijs.

K.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.
Tekening:
De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een
zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een
smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Voorhoofdstekening:
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep
(voorhoofdsband).

22

GREEN – GROEN (pop)
Kleur
Kop en masker:
Lichtgroen, iets doffer dan bij de man. De hemelsblauwe waas ontbreekt bij de pop.
Vleugels:
Vleugeldek is groen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn groen. De rand van de vleugels (onder de
vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De
binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn groen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik is egaal
lichtgroen. Mantel en onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn groen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit
over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen.
Onderstaart dekveren zijn groen.

O

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

.F

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het zwart heeft
hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder lichtgroen.
Voorhoofdstekening:
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ GREEN
Er wordt vooral gelet op model en formaat. Te smalle en/of te kleine vogels worden bestraft.
Het missen van één of meer nagels is een veel voorkomende fout. De snavel is gaaf.
Bij kleur wordt er rekening gehouden met het feit dat bij de halsbandparkieten de veren niet zo
helder en intensief gekleurd zijn als bij d e a ndere kromsnavels.
De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang. Het is geen scherpe
afscheiding.
De nagels zijn eenkleurig.
De keeltekening en de nekband hebben een regelmatig verloop en zijn niet te iel. Het roze van de
nekband is zo diep mogelijk evenals de blauwe waas in de hals. Pop is matter van kleur. Ze dient
wel een zo egaal
mogelijk rug- en vleugeldek te hebben.
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BLUE – BLAUW (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn helder hemelsblauw. Het hemelsblauw van de achterkop, de nek en de
zijkanten van de hals is donkerblauw bewaasd.
Vleugels:
Vleugeldek is hemelsblauw, iets bewaasd. Duimveertjes zijn hemelsblauw. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is helder hemelsblauw. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is dieper hemelsblauw met een fijne witte zoom. De
binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn hemelsblauw, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal hemelsblauw. Mantel en
onderrug zijn blauw met iets grijze aanslag. Stuit is helder hemelsblauw.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is
blauw. Onderstaart dekveren zijn blauw.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een
zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een
smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Voorhoofdstekening:
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep
(voorhoofdsband).
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BLUE – BLAUW (pop)
Kleur
Kop en masker:
Hemelsblauw, iets doffer dan bij de man. De donkerblauwe waas ontbreekt bij de pop.
Vleugels:
Vleugeldek is hemelsblauw, iets bewaasd. Duimveertjes zijn blauw. De rand van de vleugels (onder
de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is blauw. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag
is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn hemelsblauw zijn zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man).
Buik is egaal hemelsblauw. Mantel en onderrug zijn blauw met iets grijze aanslag. Stuit is helder
hemelsblauw.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is
hemelsblauw. Onderstaart dekveren zijn blauw.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de witte nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier
plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder hemelsblauw.
Voorhoofdstekening:
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ BLUE
De kopkleur is zo helder mogelijk hemelsblauw bij de man. Ook bij de lichaamskleur geniet de diepst
en egaalst gekleurde vogel de voorkeur. Poppen zijn in het geheel matter van kleur. Verder gelijk
aan green.
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GREYGREEN – GRIJSGROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn grijsgroen. Het grijsgroen van de achterkop, de nek en de zijkanten van
de hals is grijs bewaasd.
Vleugels:
Vleugeldek is grijsgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn groen. De rand van de vleugels (onder de
vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is bleekgrijsgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgrijsgroen met een fijne crème kleurige zoom. De
binnenvlag is grijsgroen.
Lichaam:
Hals en borst zijn egaal grijsgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal grijsgroen. Mantel en
onderrug zijn donkergrijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder grijsgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn donkergrijsgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
grijsgroene stuit over in donkergrijsgroen met aan het eind een bleekgeel randje. De onderzijde van
de staart is geelgroen. Onderstaart dekveren zijn grijsgroen.

B.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

K.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.
Tekening:
De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een
zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een
smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Voorhoofdstekening:
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep
(voorhoofdsband).
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GREYGREEN – GRIJSGROEN (pop)
Kleur
Kop en masker:
Grijsgroen, iets doffer dan bij de man. De grijze waas ontbreekt bij de pop.
Vleugels:
Vleugeldek is grijsgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn grijsgroen. De rand van de vleugels (onder
de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgrijsgroen met een fijne crème kleurige zoom. De
binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn donkergrijsgroen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man).
Buik is egaal grijsgroen. Mantel en onderrug zijn grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder
grijsgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn donkergrijsgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
grijsgroene stuit over in donkergrijsgroen met aan het eind een bleekgeel randje. De onderzijde van
de staart is bleekgeel. Onderstaart dekveren zijn bleekgeel.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier
plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder grijsgroen.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ GREYGREEN
Een veelvoorkomende fout is een vlekkerige kleur of een te fletse kleur. De kleur kan ook te groen
van tint zijn. Dit wordt in de rubriek kleur bestraft.
Greygreen verschilt van DD green door een grijze waas in de nek en het missen van blauw.
Verder gelijk aan green.
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GREY – GRIJS (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn helder leigrijs. Het grijs is egaal op de achterkop, in de nek en de
zijkanten van de hals.
Vleugels:
Vleugeldek is donker leigrijs, iets bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgrijs. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is bleek leigrijs. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn egaal grijs, licht bewaasd. Buik is egaal leigrijs. Mantel en onderrug zijn donker
leigrijs. Stuit is donker leigrijs.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn donker leigrijs. De grote middelste staartpennen zijn grijze met aan het
eind een wit randje. De onderzijde van de staart is grijs. Onderstaart dekveren zijn grijs.

O

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

.F

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een
zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een
smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Voorhoofdstekening:
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep
(voorhoofdsband).
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GREY – GRIJS (pop)
Kleur
Kop en masker:
Leigrijs.
Vleugels:
Vleugeldek is leigrijs. Duimveertjes zijn grijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is
wit. De binnenkant van de vleugel is grijs. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn leigrijs. Buik is egaal leigrijs. Mantel en onderrug zijn grijs. Stuit is helder grijs.
Staart:
Bovenstaart dekveren zijn grijs. De grote middelste staartpennen zijn vanaf de stuit grijs met aan
het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zwartgrijs. Onderstaart dekveren zijn
zwartgrijs.

.F

.

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

O

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de witte nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft
hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder lichtgrijs.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ GREY
Een veelvoorkomende fout is een vlekkerige, te fletse of te blauwe kleur. Dit wordt in de rubriek
kleur bestraft. Er wordt gestreefd naar een zo diep mogelijke kleur grijs. Ook de slagpennen zijn zo
diep mogelijk grijszwart. Een lichte kopkleur in verhouding tot het lichaam kan duiden op split
kenmerken. Dit wordt bestraft in de rubriek kleur.
Verder gelijk aan green.
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TURQUOISE (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn egaal blauwgroen. Het blauwgroen van de achterkop, de nek en de
zijkanten van de hals is donkerblauw bewaasd.
Vleugels:
Vleugeldek is donker blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn blauwgroen. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is crème.
De binnenkant van de vleugel is blauwgroen. De grote slagpennen zijn zwartgrijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerblauw met een fijne witte zoom. De Binnenvlag
is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn blauwgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is blauwgroen. Mantel en onderrug zijn
blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit is blauwgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn donker blauwgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
blauwgroene stuit over in blauw met aan het eind een bleekgeel randje. De onderzijde van de staart
is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn blauwgroen

B.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

K.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.
Tekening:
De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een
zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een
smalle lichtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Voorhoofdstekening:
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep
(voorhoofdsband).
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TURQUOISE (pop)
Kleur
Kop en masker:
Blauwgroen, iets doffer dan bij de man. De donkerblauwe waas ontbreekt bij de pop.
Vleugels:
Vleugeldek is blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn blauwgroen. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.
De binnenkant van de vleugel is blauwgroen. De grote slagpennen zijn zwartgrijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn blauwgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is blauwgroen. Mantel en onderrug zijn
blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit is blauwgroen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn donker blauwgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
blauwgroene stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is
blauwgroen. Onderstaart dekveren zijn blauwgroen.

O

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

.F

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier
plaats gemaakt voor iets dof blauwgroen en het roze voor helder blauwgroen.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ TURQUOISE
Het ideaalbeeld bij deze mutatie is een reductie van het psittacine tot 50%. Over de gehele vogel
dient de gele ondergrondkleur zichtbaar te zijn. De kleur mag niet te blauw noch te groen zijn maar
geheel blauwgroen. Gestreefd wordt naar een zo egaal mogelijke turquoise kleur op het vleugeldek.
Dit wordt voorlopig met enige soepelheid beoordeeld.
Turquoise ontstaat door een gedeeltelijke psittacine reductie. Op het vleugeldek is dit minder dan op
de borst. De turquoise halsband toont hierdoor iets gele vleugelbalken. Dit mag niet bestraft worden.
Wel dienen zowel kop- als borst/buikkleur zo licht en egaal mogelijk turquoise te zijn.
Verder gelijk aan green.
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TURQUOISE GREY – TURQUOISE GRIJS (man)
Kleur
Kop en masker:
Helder leigrijs met een gele waas. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn grijs met
een gele waas.
Vleugels:
Vleugeldek is donkergrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.
De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
donkergrijs. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn egaal grijs, iets geel bewaasd. Buik is egaal grijs. Mantel en onderrug zijn leigrijs
met iets gele aanslag. Stuit is leigrijs, iets geel bewaasd.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn grijs, iets geel bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
leigrijze stuit met gele waas over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart
is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn lichtgrijs, iets geel bewaasd.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een
zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een
smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Voorhoofdstekening:
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep
(voorhoofdsband).
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TURQUOISE GREY – TURQUOISE GRIJS (pop)
Kleur
Kop en masker:
Leigrijs met een gele waas.
Vleugels:
Vleugeldek is donkergrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn icht grijsgroen. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is crème.
De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart. De
buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom.
De binnenvlag is donkergrijs. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn egaal grijs, iets geel bewaasd. Buik is egaal grijs. Mantel en onderrug zijn leigrijs
met iets gele aanslag. Stuit is leigrijs, iets geel bewaasd.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn grijs, iets geel bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
leigrijze stuit met gele waas over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de
staart is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn lichtgrijs, iets geel bewaasd.

O

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

.F

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de zachtroze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier
plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het zachtroze voor lichtgrijs.
Voorhoofdstekening:
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ TURQUOISE GREY
Turquoise grey is een combinatie van turquoise en grey. Hierdoor ontstaat er grijs met een duidelijk
gele ondergrondkleur en dit vooral op de vleugelbalk. Door de turquoise factor zal de het geel op de
borst niet zo diep zijn als op de vleugels. Er wordt gestreefd naar een zo egaal mogelijke kleur op
het vleugeldek. Dit wordt voorlopig met enige soepelheid beoordeeld. Zie ook de aanwijzingen bij
turquoise.
Er dient gelet op het feit dat de kleur niet te blauw, te flets of te vlekkerig is. Verder gelijk aan
green.

33

AQUA (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn helder aquamarijn. Het aquamarijn van de achterkop, de nek en de
zijkanten van de hals is donker aquamarijn bewaasd.
Vleugels:
Vleugeldek is aquamarijn, iets bewaasd. Duimveertjes zijn aquamarijn. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.
De binnenkant van de vleugel is helder aquamarijn. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is dieper aquamarijn met een fijne witte zoom. De
binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn aquamarijn, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal aquamarijn. Mantel en
onderrug zijn aquamarijn met iets grijze aanslag. Stuit is helder aquamarijn.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn aquamarijn. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de aquamarijn
stuit over in aquamarijn met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is aquamarijn.
Onderstaart dekveren zijn aquamarijn.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een
zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een
smalle crème nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Voorhoofdstekening:
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep
(voorhoofdsband).
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AQUA (pop)
Kleur
Kop en masker:
Aquamarijn, iets doffer dan bij de man. De donker aquamarijn waas ontbreekt bij de pop.
Vleugels:
Vleugeldek is aquamarijn, iets bewaasd. Duimveertjes zijn aquamarijn. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.
De binnenkant van de vleugel is aquamarijn. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is aquamarijn met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn aquamarijn zijn zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik
is egaal aquamarijn. Mantel en onderrug zijn aquamarijn met iets grijze aanslag. Stuit is helder
aquamarijn.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn aquamarijn. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de aquamarijn
stuit over in aquamarijn met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is aquamarijn.
Onderstaart dekveren zijn aquamarijn.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de crème nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier
plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder hemelsblauw.
Voorhoofdstekening:
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ AQUA
De kopkleur is zo helder mogelijk aquamarijn bij de man. Ook bij de lichaamskleur geniet de diepst
en egaalst gekleurde vogel de voorkeur. Poppen zijn in het geheel matter van kleur. Verder gelijk
aan green.
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CINNAMON GREEN – CINNAMON GROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn zacht geelachtig groen. Het geelgroen van de achterkop, de nek en de
zijkanten van de hals is zacht hemelsblauw bewaasd.
Vleugels:
Vleugeldek is lichtgroen met een bruine waas. Duimveertjes zijn geelachtig groen. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is bleekgeelgroen. De grote slagpennen zijn donkerbruin.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgroen met een fijne crème kleurige zoom. De
binnenvlag is bruingrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn geelachtig groen, licht bruinachtig bewaasd. Buik is geelachtig lichtgroen. Mantel
en onderrug zijn opgebleekt groen met iets grijze aanslag. Stuit is opgebleekt lichtgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn lichtgroen, bruin bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan vanaf
de heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de
staart is bruinachtig bewaasd bleekgeel. Onderstaart dekveren zijn bleekgroen.

O

Ogen:
Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Poten:
Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

K.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en
donkerrood aan de basis.
Tekening:
De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en
loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals
richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine band
een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkerbruine streep
(voorhoofdsband).
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CINNAMON GREEN – CINNAMON GROEN (pop)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn bleeklichtgroen. De zacht hemelsblauwe waas ontbreekt
Vleugels:
Vleugeldek is lichtgroen met bruine waas. Duimveertjes zijn lichtgroen. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is bleekgeelgroen.
De binnenkant van de vleugel is bleekgeelgroen. De grote slagpennen zijn donkerbruin.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgroen met een fijne crème kleurige zoom. De
binnenvlag is bruingrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn opgebleekt groen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is geelachtig lichtgroen. Mantel
en onderrug zijn opgebleekt groen met iets beige aanslag. Stuit is opgebleekt lichtgroen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt donkergroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is
bleekgeel. Onderstaart dekveren zijn bleekgroen.

.F

Ogen:
Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

O

Poten:
Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en
donkerrood aan de basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkerbruine keeltekening als de roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CINNAMON GREEN
De pop zal altijd een duidelijke afscheiding vertonen tussen de lichaams- en kopkleur. Dit is niet fout.
De dekkleur zal bij de man en de pop bijna nooit egaal zijn. Dit is vooral afhankelijk van de conditie
van de vogel. Toch wordt er gestreefd naar het bekomen van een zo egaal mogelijke dekkleur. De
cinnamon halsbandparkiet toont over het gehele lichaam een bruine waas. De kleur van de
slagpennen is donkerbruin. Soms zijn deze te veel opgebleekt. Zonlicht kan hierbij een grote rol
spelen omdat het eumelanine opgebleekt wordt door het zonlicht. Verder gelijk aan green.
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CINNAMON BLUE – CINNAMON BLAUW (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn opgebleekt hemelsblauw met een iets bruine waas. Deze kleur is op de
achterkop, de nek en de zijkanten van de hals blauw bewaasd.
Vleugels:
Vleugeldek is bleek hemelsblauw, iets bruin bewaasd. Duimveertjes zijn bleekhemelsblauw. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is bleek hemelblauw. De grote slagpennen zijn donkerbruin.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bruingrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
bruingrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn opgebleekt hemelsblauw, licht grijsachtig bewaasd. Buik is bleek hemelsblauw.
Mantel en onderrug zijn opgebleekt hemelsblauw met iets grijze aanslag. Stuit is opgebleekt
hemelsblauw.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
opgebleekt hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de
staart is bleek zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn bleek hemelsblauw.

O

Ogen:
Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Poten:
Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

K.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en
donkerrood aan de basis.
Tekening:
De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en
loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals
richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine band
een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkerbruine streep
(voorhoofdsband).
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CINNAMON BLUE – CINNAMON BLAUW (pop)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn opgebleekt hemelsblauw met iets bruine waas. De blauwe waas
ontbreekt.
Vleugels:
Vleugeldek is bleek hemelsblauw, iets bewaasd. Duimveertjes zijn bleek hemelsblauw. De rand van
de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is bleek hemelblauw. De grote slagpennen zijn donkerbruin.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bruingrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
bruingrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn opgebleekt hemelsblauw, licht grijsachtig bewaasd. Buik is bleek hemelsblauw.
Mantel en onderrug zijn opgebleekt hemelsblauw met iets grijze aanslag. Stuit is opgebleekt
hemelsblauw.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt donker hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan
vanaf de opgebleekt donker hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een bleek zilvergrijs
randje. De onderzijde van de staart is bleek zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn bleek zilvergrijs.

O

Ogen:
Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Poten:
Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

K.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en
donkerrood aan de basis.
Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkerbruine keeltekening als de witte nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CINNAMON BLUE
Door het bruin eumelanine is de kleurdiepte lichter dan bij blauw. De pop zal altijd een duidelijke
afscheiding vertonen tussen de lichaams- en kopkleur, wat niet fout is.
De dekkleur zal bij de man en de pop bijna nooit egaal zijn. Dit is vooral afhankelijk van de conditie
van de vogel. Toch wordt er naar gestreefd om een zo egaal mogelijke dekkleur te bekomen.
Verder als cinnamon green.
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CINNAMON GREYGREEN – CINNAMON GRIJSGROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn opgebleekt licht grijsgroen. Deze kleur is op de achterkop, de nek en de
zijkanten van de hals lichtgrijs bewaasd.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt donker grijsgroen. Duimveertjes zijn bleek grijsgroen. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is opgebleekt donker grijsgroen.
De binnenkant van de vleugel is opgebleekt licht grijsgroen. De grote slagpennen zijn donkerbruin.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een lichte grijsgroene zoom. De
binnenvlag is opgebleekt licht grijsgroen.
Lichaam:
Hals en borst zijn egaal opgebleekt licht grijsgroen. Buik is egaal opgebleekt licht grijsgroen. Mantel
en onderrug zijn licht grijsgroen. Stuit is helder opgebleekt licht grijsgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn lichtbruin. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de licht
grijsgroene stuit over in zacht bruin met aan het eind een vuil geel randje. De onderzijde van de
staart is opgebleekt bruin grijsgroen. Onderstaart dekveren zijn lichtbruin grijsgroen.

O

Ogen:
Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.
Poten:
Donker vleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en
donkerrood aan de basis.

K.

Tekening:
De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en
loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals
richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine
band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
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CINNAMON GREYGREEN – CINNAMON GRIJSGROEN (pop)
Kleur
Kop en masker:
Opgebleekt licht grijsgroen, iets doffer dan bij de man. De lichtgrijze waas ontbreekt.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt donker grijsgroen. Duimveertjes zijn bleek grijsgroen. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is opgebleekt donker grijsgroen.
De binnenkant van de vleugel is opbleekt licht grijsgroen. De grote slagpennen zijn donkerbruin.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een lichte grijsgroene zoom. De
binnenvlag is opgebleekt licht grijsgroen.
Lichaam:
Hals en borst zijn egaal opgebleekt licht grijsgroen. Buik is egaal opgebleekt licht grijsgroen. Mantel
en onderrug zijn licht grijsgroen. Stuit is helder opgebleekt licht grijsgroen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn lichtbruin. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de licht
grijsgroene stuit over in zacht bruin met aan het eind een vuil geel randje. De onderzijde van de
staart is opgebleekt bruin grijsgroen. Onderstaart dekveren zijn lichtbruin grijsgroen.

.F

Ogen:
Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

O

Poten:
Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en
donkerrood aan de basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkerbruine keeltekening als de roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CINNAMON GREYGREEN
De cinnamon greygreen halsbandparkiet is een licht grijsgroene vogel met een bruine waas en
bruine pennen. Veel voorkomende fouten zijn onder andere te vlekkerig, fletse kleur vooral in de
pennen. Ook kan de groene kleur te hard groen zijn.
Verder als cinnamon green.
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CINNAMON GREY – CINNAMON GRIJS (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn opgebleekt leigrijs. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn
egaal lichtgrijs.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt leigrijs. Duimveertjes zijn bleek grijs. De rand van de vleugels (onder de
vleugelbocht) is opgebleekt leigrijs.
De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgrijs. De grote slagpennen zijn donkerbruin.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een witte zoom. De binnenvlag is
opgebleekt lichtgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn egaal opgebleekt leigrijs. Buik is egaal opgebleekt lichtgrijs. Mantel en onderrug
zijn lichtgrijs. Stuit is helder opgebleekt leigrijs.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn lichtbruin. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgrijze stuit
over in zacht bruin met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is opgebleekt
bruingrijs. Onderstaart dekveren zijn opgebleekt leigrijs

O

Ogen:
Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.
Poten:
Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en
donkerrood aan de basis.

K.

Tekening:
De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en
loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals
richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine band
een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkerbruine streep
(voorhoofdsband).
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CINNAMON GREY – CINNAMON GRIJS (pop)
Kleur
Kop en masker:
Opgebleekt leigrijs, iets doffer dan bij de man.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt leigrijs. Duimveertjes zijn bleek grijs. De rand van de vleugels (onder de
vleugelbocht) is opgebleekt leigrijs.
De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgrijs. De grote slagpennen zijn donkerbruin.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een witte zoom. De binnenvlag is
opgebleekt lichtgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn egaal opgebleekt leigrijs. Buik is egaal opgebleekt lichtgrijs. Mantel en onderrug
zijn lichtgrijs. Stuit is helder opgebleekt lichtgrijs.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn lichtbruin. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de lichtgrijze stuit
over in zacht bruin met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is opgebleekt
bruingrijs. Onderstaart dekveren zijn licht opgebleekt leigrijs.

.F

Ogen:
Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

O

Poten:
Donkervleeskleurig. De nagels zijn donker hoornkleurig.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en
donkerrood aan de basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkerbruine keeltekening als de witte nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CINNAMON GREY
De cinnamon grey is een licht grijze vogel met een bruine waas en bruine pennen.
Veel voorkomende fouten zijn onder andere te vlekkerig, fletse kleur vooral in de pennen. Ook kan
de kleur te blauwgrijs zijn.
Verder als cinnamon green.
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CINNAMON TURQOISE (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn crèmeachtig blauwgroen. Het groen van de achterkop, de nek en de
zijkanten van de hals is blauw bewaasd.
Vleugels:
Vleugeldek is crème blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn crème. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is bleek blauwgroen.
De binnenkant van de vleugel is bleek blauwgroen. De grote slagpennen zijn bruin met een blauwe
kleurwaas.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bruin met een blauwgroene waas. De binnenvlag is
bleek blauwgroen.
Lichaam:
Hals en borst zijn opgebleekt crème blauwgroen. Buik is bleek crème blauwgroen. Mantel is iets
vlekkerig crème blauwgroen. Stuit is opgebleekt groen met een blauwe waas.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt blauwgroen. De grote middelste staartpennen zijn bleekblauw
met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is zilver blauwgrijs. Onderstaart
dekveren zijn bleekzilver blauwgrijs.

O

Ogen:
Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Poten:
Donker vleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

K.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en
donkerrood aan de basis.
Tekening:
De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en
loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals
richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine
band een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden
omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkerbruine streep
(voorhoofdsband).
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CINNAMON TURQOISE (pop)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn crème blauwgroen. Het crème blauwgroen is grijsblauw bewaasd op de
achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.
Vleugels:
Vleugeldek is crème met blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn crème. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is bleek blauwgroen.
De binnenkant van de vleugel is bleek blauwgroen. De grote slagpennen zijn bruin met een blauwe
kleurwaas.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bruin met een blauwgroene waas. De binnenvlag is
bleek blauwgroen.
Lichaam:
Hals en borst zijn opgebleekt crème blauwgroen. Buik is bleek crème blauwgroen. Mantel iets
vlekkerig crème blauwgroen. Stuit is opgebleekt groen met een blauwe waas.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt blauwgroen. De grote middelste staartpennen zijn bleekblauw
met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is zilver blauwgrijs. Onderstaart
dekveren zijn bleekzilver blauwgrijs.

O

Ogen:
Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Poten:
Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

K.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en
donkerrood aan de basis.
Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkerbruine keeltekening als de zachtroze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CINNAMON TURQUOISE
De cinnamon turquoise halsbandparkiet is een zacht blauwgroene vogel met een bruine waas. De
borst en de buik zijn duidelijk lichter dan vleugeldek. De gele waas is duidelijk waarneembaar vooral
op het vleugeldek.
Er wordt gestreefd naar een zo egaal mogelijke kleur op het vleugeldek. Dit wordt voorlopig met
enige soepelheid beoordeeld.
Verder als cinnamon green.
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CINNAMON TURQUOISE GREY – CINNAMON TURQOISE GRIJS (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn opgebleekt leigrijs met een gele waas. De achterkop, de nek en de
zijkanten van de hals zijn egaal lichtgrijs met een gele waas.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt grijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn bleek grijsgroen. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crème.
De binnenkant van de vleugel is bleek licht grijsgroen. De grote slagpennen zijn donkerbruin.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
opgebleekt lichtgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn egaal opgebleekt leigrijs, iets geel bewaasd. Buik is egaal opgebleekt grijs. Mantel
en onderrug zijn lichtgrijs met iets gele aanslag. Stuit is opgebleekt leigrijs, iets geel bewaasd.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn lichtbruin, iets geel bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan vanaf
de lichtgrijze stuit met gele waas over in zacht bruin met aan het eind een vuilwit randje. De
onderzijde van de staart is opgebleekt bruingrijs. Onderstaart dekveren zijn opgebleekt leigrijs, iets
geel bewaasd.

O

Ogen:
Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Poten:
Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

K.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en
donkerrood aan de basis.
Tekening:
De keeltekening is donkerbruin van kleur. Deze donkerbruine vlek begint rond de ondersnavel en
loopt uit in een donkerbruine band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals
richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkerbruine
band een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden
omsloten.
Voorhoofdstekening:
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep
(voorhoofdsband).
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CINNAMON TURQUOISE GREY – CINNAMON TURQUOISE GRIJS (pop)
Kleur
Kop en masker:
Opgebleekt lichtgrijs met een gele waas.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt grijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn bleek grijsgroen. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crème.
De binnenkant van de vleugel is bleek licht grijsgroen. De grote slagpennen zijn donkerbruin.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkerbruin met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
opgebleekt lichtgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn egaal opgebleekt leigrijs, iets geel bewaasd. Buik is egaal opgebleekt grijs. Mantel
en onderrug zijn lichtgrijs met iets gele aanslag. Stuit is opgebleekt leigrijs, iets geel bewaasd.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn lichtbruin, iets geel bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan vanaf
de lichtgrijze stuit met gele waas over in zacht bruin met aan het eind een vuilwit randje. De
onderzijde van de staart is opgebleekt bruingrijs. Onderstaart dekveren zijn opgebleekt leigrijs, iets
geel bewaasd.

O

Ogen:
Donkerbruin met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.
Poten:
Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een donkerbruine snavelpunt. Ondersnavel is donkerbruin en
donkerrood aan de basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkerbruine keeltekening als de zacht roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog duidelijk zichtbaar.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in donkerbruin.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CINNAMON TURQUOISE GREY
De borst/buik zijn duidelijk lichter dan vleugeldek. De gele waas moet duidelijk waarneembaar zijn
vooral op de vleugeldek.
Er wordt gestreefd naar een zo egaal mogelijke cinnamon turquoise kleur op het vleugeldek. Dit
wordt voorlopig met enige soepelheid beoordeeld.
Verder als cinnamon green.
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PALLID GREEN – PALLID GROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop vuil geel. Het geel is wit bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de
hals.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt lichtgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn geelgroen. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De
binnenvlag is groen.
Lichaam:
Hals en borst zijn opgebleekt groen, grijsachtig bewaasd. Buik is opgebleekt lichtgroen. Mantel en
onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart
is geelgroen. Onderstaart dekveren zijn groen.

O

Ogen:
Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.
Poten:
Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte punt. Ondersnavel is rood.

K.

Tekening:
De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt
uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de
nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band
een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep
(voorhoofdsband).
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PALLID GREEN – PALLID GROEN (pop)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop is vuil geel.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt lichtgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn geelgroen. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De
binnenvlag is groen.
Lichaam:
Hals en borst zijn opgebleekt groen, licht blauwgrijsachtig bewaasd. Buik is opgebleekt lichtgroen.
Mantel en onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart
is geelgroen. Onderstaart dekveren zijn groen.

O

Poten:
Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

.F

Ogen:
Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekband.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ PALLID GREEN
De vogel met de lichtste en meest egale kopkleur geniet de voorkeur, met een zo groot mogelijk
contrast met de lichaamskleur. Veel voorkomende fout is dat de lichaamskleur te flets is. Ook wordt
er gelet op de keeltekening en de nekband die niet te licht en te iel mogen zijn. De vogel mag ook
niet te donker van kleur zijn, dit is een kleurfout. De kopkleur mag geen duidelijke groene waas
tonen.
De donkere schacht van de pennen en lichtere baarden zijn typische pallid kenmerken. In
vergelijking met de wildkleur is de pallid tot ongeveer 50 % opgebleekt.
Verder als green.
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PALLID BLUE – PALLID BLAUW (man)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop is vuilwit. Deze kleur is wit bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de
hals.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt hemelsblauw, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn hemelsblauw. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is bleek hemelsblauw. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag
is blauw.
Lichaam:
Hals en borst zijn bleek hemelsblauw, lichtblauw grijsachtig bewaasd. Buik is egaal licht
hemelsblauw. Mantel en onderrug zijn bleek hemelsblauw. Stuit is bleek hemelsblauw.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
bleek hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de
staart is bleek hemelsblauw. Onderstaart dekveren zijn bleek hemelsblauw.

O

Ogen:
Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.
Poten:
Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

K.

Tekening:
De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt
uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de
nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band
een smalle witte nekband.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep
(voorhoofdsband).
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PALLID BLUE – PALLID BLAUW (pop)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop is vuilwit.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt hemelsblauw, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn hemelsblauw. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is bleek hemelsblauw. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs. De
buitenvlag van de grote vleugelpennen is hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
blauw.
Lichaam:
Hals en borst zijn bleek hemelsblauw, lichtblauw grijsachtig bewaasd. Buik is egaal licht
hemelsblauw. Mantel en onderrug zijn bleek hemelsblauw. Stuit is bleek hemelsblauw.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf
de bleek hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van
de staart is bleek hemelsblauw. Onderstaart dekveren zijn bleek hemelsblauw.

O

Poten:
Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

.F

Ogen:
Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ PALLID BLUE
De kopkleur mag geen duidelijke blauwe waas tonen. Verder als pallid green.
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PALLID GREYGREEN – PALLID GRIJSGROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop is vuil geel. Het geel is lichtgrijs bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt licht grijsgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn grijs geelgroen. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is bleekgeel.
De binnenkant van de vleugel is geel grijsgroen. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is licht grijsgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De
binnenvlag is grijsgroen.
Lichaam:
Hals en borst zijn helder grijsgroen, licht blauwgrijsachtig bewaasd. Buik is egaal licht grijsgroen.
Mantel en onderrug zijn grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder grijsgroen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt licht grijsgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf
de helder grijsgroene stuit over in blauw met aan het eind een geel grijsgroen randje. De onderzijde
van de staart is geel grijsgroen. Onderstaart dekveren zijn grijsgroen.

O

Poten:
Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

.F

Ogen:
Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte punt. Ondersnavel is rood.

K.

Tekening:
De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt
uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de
nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band
een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep
(voorhoofdsband).
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PALLID GREYGREEN – PALLID GRIJSGROEN (pop)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop is vuil geel.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt licht grijsgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn grijs geelgroen. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is bleekgeel.
De binnenkant van de vleugel is geel grijsgroen. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is licht grijsgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De
binnenvlag is grijsgroen.
Lichaam:
Hals en borst zijn helder grijsgroen, licht blauwgrijsachtig bewaasd. Buik is egaal licht grijsgroen.
Mantel en onderrug zijn grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder grijsgroen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt licht grijsgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf
de helder grijsgroene stuit over in blauw met aan het eind een geel grijsgroen randje. De onderzijde
van de staart is geel grijsgroen. Onderstaart dekveren zijn grijsgroen.

O

Poten:
Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

.F

Ogen:
Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekband.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ PALLID GREYGREEN
Veel voorkomend fout is een te hard groene kleur. De kopkleur mag geen duidelijke groene waas
tonen.
Verder als pallid green.
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PALLID GREY – PALLID GRIJS (man)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop is vuilwit. Het vuilwit is vlekkerig op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt lichtgrijs, iets bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgrijs. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgrijs. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
grijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn bleek lichtgrijs. Buik is egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug zijn bleek grijs. Stuit is
bleek grijs.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt grijs. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de bleek
lichtgrijze stuit over in lichtgrijs met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is
bleek grijs. Onderstaart dekveren zijn bleek lichtgrijs.

O

Poten:
Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

.F

Ogen:
Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

K.

Tekening:
De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt
uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de
nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band
geen smalle witte nekband.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep
(voorhoofdsband).
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PALLID GREY - PALLID GRIJS (pop)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop is vuilwit.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt lichtgrijs, iets bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgrijs. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgrijs. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
grijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn bleek lichtgrijs. Buik is egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug zijn bleek grijs. Stuit is
bleek grijs.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn opgebleekt grijs. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de bleek
lichtgrijze stuit over in lichtgrijs met aan het eind een vuilwit randje. De onderzijde van de staart is
bleek grijs. Onderstaart dekveren zijn bleek lichtgrijs.
Ogen:
Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

O

Poten:
Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ PALLID GREY
Veel voorkomende fout is een te blauwe kleur. De kopkleur mag geen duidelijke blauwgrijze waas
tonen.
Verder als pallid green.
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PALLID TURQUOISE (man)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop is zachtgeel. Deze kleur is op de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals wit
bewaasd.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn hemelsblauw groen. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crème.
De binnenkant van de vleugel is bleek blauwgroen. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs. De
buitenvlag van de grote vleugelpennen is hemelsblauw met een fijne witte zoom. De
binnenvlag is blauw.
Lichaam:
Hals en borst zijn groen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn
groen met iets grijze aanslag. Stuit helder groen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn heldergroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart
is geelgroen. Onderstaart dekveren zijn groen.

O

Ogen:
Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.
Poten:
Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

K.

Tekening:
De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt
uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de
nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band
een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep
(voorhoofdsband).
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PALLID TURQUOISE (pop)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop zachtgeel.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt blauwgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn hemelsblauw groen. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crème.
De binnenkant van de vleugel is bleek blauwgroen. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs. De
buitenvlag van de grote vleugelpennen is hemelsblauw met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
blauw.
Lichaam:
Hals en borst zijn groen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik is egaal
lichtgroen. Mantel en onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn groen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit
over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen.
Onderstaart dekveren zijn groen.

O

Poten:
Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs

.F

Ogen:
Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ PALLID TURQUOISE
Zie pallid green
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PALLID TURQUOISE GREY - PALLID TURQUOISE GRIJS (man)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop is zachtgeel. Deze kleur is op de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals lichtgrijs
bewaasd.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt lichtgrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crème.
De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
grijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn groen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn
groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn heldergroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart
is geelgroen. Onderstaart dekveren zijn groen.

O

Ogen:
Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.
Poten:
Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

K.

Tekening:
De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt
uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de
nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band
een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep
(voorhoofdsband).
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PALLID TURQUOISE GREY - PALLID TURQUOISE GRIJS (pop)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop is zachtgeel.
Vleugels:
Vleugeldek is opgebleekt lichtgrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crème.
De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn bleek lichtgrijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
grijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn groen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik is egaal
lichtgroen. Mantel en onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn groen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de heldergroene stuit
over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is geelgroen.
Onderstaart dekveren zijn groen.

O

Poten:
Zeer lichtgrijs. De nagels zijn lichtgrijs.

.F

Ogen:
Pruimenrood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met lichte punt. Ondersnavel is rood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ PALLID TURQUOISE GREY
Zie pallid green.
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SL INO GREEN - SL INO GROEN (LUTINO) (man)
Kleur
Kop en masker:
Geheel diepgeel met op de achterkop een witte waas.
Vleugels:
Vleugeldek is diepgeel. Duimveertjes zijn geel. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is
geel. De binnenkant van de vleugel is geel. De grote slagpennen zijn wit.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgeel. De binnenvlag is geel.
Lichaam:
Hals en borst zijn diepgeel. Buik is egaal geel. Mantel en onderrug zijn geel. Stuit is helder geel.
Staart:
Bovenstaart dekveren zijn heldergeel. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder gele
stuit over in bleek geel. De onderzijde van de staart is bleekgeel. Onderstaart dekveren zijn geel.

.F

Poten:
Vleeskleurig. De nagels zijn hoornkleurig.

.

Ogen:
Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

O

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is dieprood.

K.

B.

Tekening:
De keeltekening is wit van kleur. Deze witte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een witte
band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de witte band een
smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle lichte streep
(voorhoofdsband), die nog net zichtbaar is.

60

SL INO GREEN - SL INO GROEN (LUTINO) (pop)
Kleur
Kop en masker:
Diep geel. De achterkop is diep geel.
Vleugels:
Vleugeldek is diepgeel. Duimveertjes zijn geel. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is
geel. De binnenkant van de vleugel is geel. De grote slagpennen zijn diepgeel.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgeel. De binnenvlag is geel.
Lichaam:
Hals en borst zijn diepgeel. Buik is egaal geel. Mantel en onderrug zijn geel. Stuit is helder geel.
Staart:
Bovenstaart dekveren zijn heldergeel. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder gele
stuit over in bleekgeel. De onderzijde van de staart is bleekgeel. Onderstaart dekveren zijn geel.

Poten:
Vleeskleurig. De nagels zijn hoornkleurig.

.F

.

Ogen:
Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

O

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een iets opgebleekte snavelpunt. Ondersnavel is dieprood.

B.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de witte keeltekening als de roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar.

K.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ SL INO GREEN
De koptekening van de man is duidelijk en strak.
Vaak is de lutino halsbandparkiet te smal. Ook de lutino halsbandparkiet is een volle brede vogel. De
borst mag niet invallen. De lichaamskleur is zo diep mogelijk geel en egaal en dit zonder groene
aanslag. De staart is diep geel zonder aanslag of vuil.
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SL INO BLUE - INO BLAUW (ALBINO)
Kleur
Man en pop zijn smetteloos wit.
Ogen:
Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.
Poten:
Vleeskleurig. De nagels zijn hoornkleurig.
Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is rood.

.

Tekening:
Er is geen duidelijke tekening aanwezig, alleen door de korte vederen van de koptekening van de
man zal er een iets tekening zichtbaar zijn. Dit is geen tekening maar een verandering in
vederlengte.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ SL INO BLUE

K.

B.

O

.F

De SL ino blue halsbandparkiet is een brede forse vogel, zonder smalle borst of openstaande
vleugels. Als de vogel in een goede conditie verkeert is hij smetteloos wit zonder aanslag. Soms
toont de SL ino halsband een blauwe of grijze waas. Dit is een kleurfout. De staart is volledig en
smetteloos wit.
Door de kortere vederen kan vooral de man een zekere nekband laten zien. Als de vogel een
duidelijke keel- of nektekening toont dan is dit een kleurfout en dit wordt in de rubriek kleur bestraft
met ten minste twee minpunten.
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SL INO TURQUOISE (man)
Kleur
Kop en masker:
Geheel zachtgeel met op de achterkop, de nek en de zijkanten van de hals een witte waas.
Vleugels:
Vleugeldek is crèmewit met een zachtgele waas. Iets aftekening op de vleugels die iets feller is van
kleur zijn. Duimveertjes zijn crèmewit. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmegeel
De binnenkant van de vleugel is crèmewit. De grote slagpennen zijn wit.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is zachtgeel. De binnenvlag is crèmewit.
Lichaam:
Hals en borst zijn zacht crèmegeel. Buik vlekkerig crèmegeel. Mantel en onderrug zijn crèmegeel.
Stuit is zacht crèmegeel.
Staart:
Bovenstaart dekveren zijn vuilwit. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de crèmegele stuit
over in een vuilwitte staart. De onderzijde van de staart is crèmewit. Onderstaart dekveren zijn
crèmewit.

O

Poten:
Vleeskleurig. De nagels zijn hoornkleurig.

.F

.

Ogen:
Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood. Ondersnavel is dieprood.

K.

Tekening:
De keeltekening is wit van kleur. Deze witte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een
zachtroze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zachtroze band een
smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle roze streep (voorhoofdsband).
SL INO TURQUOISE (pop)
Lichaamstekening en kleur:
Geheel zoals de man.
Tekening:
De pop heeft geen tekening alleen op de het vleugeldek is een iets donkerdere crèmegele kleur
zichtbaar.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ INO TURQUOISE
De turquoise ino zal een brede forse vogel moeten zijn, zonder smalle borst of openstaande
vleugels.
Als de vogel in een goede lichamelijke conditie is zal deze smetteloos crèmegeel zijn zonder
aanslag.
Het crèmegeel is licht op de borst en buik. Het gele vleugeldek is dieper van kleur dan het lichaam.
Dit is het ideaalbeeld. Voorlopig wordt de kleur met enige soepelheid beoordeeld.
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D GREEN - D GROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn helder donkergroen. Het donkergroen is donkerblauw bewaasd op de
achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.
Vleugels:
Vleugeldek is donkergroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn donkergroen. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is donkergeel
De binnenkant van de vleugel is donkergroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep donkergroen met een fijne crèmekleurige zoom.
De binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn donkergroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal donkergroen. Mantel en
onderrug zijn donkergroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder donkergroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn helder donkergroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
helder donkergroene stuit over in donkerblauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van
de staart is donkergeel. Onderstaart dekveren zijn donkergroen.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in en
zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een
smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).
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D GREEN - D GROEN (pop)
Kleur
Kop en masker:
Donkergroen, iets doffer dan bij de man. De donkerblauwe waas ontbreekt bij de pop.
Vleugels:
Vleugeldek is donkergroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn donkergroen. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is donkergeel.
De binnenkant van de vleugel is donkergroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep donkergroen met een fijne crèmekleurige zoom.
De binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn donkergroen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man).
Buik is egaal donkergroen. Mantel en onderrug zijn donkergroen met iets grijze aanslag. Stuit is
helder donkergroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn donkergroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder
donkergroene stuit over in donkerblauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de
staart is donkergeel. Onderstaart dekveren zijn donkergroen.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan
de basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft
hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder lichtdonkergroen.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ D GREEN
D green is zo egaal mogelijk donkergroen. De staart is niet violetkleurig maar donkerblauw.
Verder als green.
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DD GREEN - DD GROEN (man)
Kleur
Kop en masker: Voorhoofd en wangen zijn olijfgroen. Het olijfgroen is donkerblauw bewaasd op de
achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.
Vleugels:
Vleugeldek is olijfgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn olijfgroen. De rand van de vleugels (onder
de vleugelbocht) is donkergeel.
De binnenkant van de vleugel is olijfgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is olijfgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De
binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn olijfgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal olijfgroen. Mantel en onderrug
zijn olijfgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder olijfgroen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn olijfgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de olijfgroene
stuit over in blauw met aan het eind een donkergeel randje. De onderzijde van de staart is olijfgeel.
Onderstaart dekveren zijn olijfgroen.

O

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

.F

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een
zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een
smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep
(voorhoofdsband).
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DD GREEN - DD GROEN (pop)
Kleur
Kop en masker:
Olijfgroen, iets doffer dan bij de man. De donkerblauwe waas ontbreekt bij de pop.
Vleugels:
Vleugeldek is olijfgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn olijfgroen. De rand van de vleugels (onder
de vleugelbocht) is donkergeel.
De binnenkant van de vleugel is olijfgeel. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is olijfgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De
binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn olijfgroen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik is
egaal olijfgroen. Mantel en onderrug zijn olijfgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder olijfgroen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn olijfgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de olijfgroene stuit
over in blauw met aan het eind een olijfgeel randje. De onderzijde van de staart is olijfgeel.
Onderstaart dekveren zijn olijfgroen.

O

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

.F

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier
plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder licht donkergroen.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ DD GREEN
DD green (olijfgroen) wordt soms verward met greygreen die te groen van kleur is. DD green laat
nog duidelijk blauw zien in de nek en de staart is mauve.
Verder als D green.
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D BLUE - D BLAUW (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn kobaltblauw. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn
kobaltblauw met donkerblauwe waas.
Vleugels:
Vleugeldek is kobaltblauw, iets bewaasd. Duimveertjes zijn kobaltblauw. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is kobaltblauw. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep kobaltblauw met een fijne witte zoom. De
binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn kobaltblauw, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal helder kobaltblauw. Mantel en
onderrug zijn kobaltblauw met iets grijze aanslag. Stuit is helder kobaltblauw.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn helder kobaltblauw. De grote middelste staartpennen zijn vanaf de stuit
kobaltblauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart
dekveren zijn kobaltblauw.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een
zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een
smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep
(voorhoofdsband).
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D BLUE - D BLAUW (pop)
Kleur
Kop en masker:
Kobaltblauw, iets doffer dan bij de man. De donkerblauwe waas ontbreekt bij de pop.
Vleugels:
Vleugeldek is kobaltblauw, iets bewaasd. Duimveertjes zijn kobaltblauw. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is kobaltblauw. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep kobaltblauw met een fijne witte zoom. De
binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn kobaltblauw, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man). Buik is
egaal helder kobaltblauw. Mantel en onderrug zijn kobaltblauw met iets grijze aanslag. Stuit is helder
kobaltblauw.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn kobaltblauw. De grote middelste staartpennen zijn helder kobaltblauw met
aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn
kobaltblauw.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de wit nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier
plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder licht kobaltblauw.
Ook de voorhoofdtekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ D BLUE
D blue is zo diep en egaal mogelijk van kleur. Voorlopig de kleur nog soepel beoordelen.
Verder als D green.
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DD BLUE - DD BLAUW (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn mauve. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn mauve
met donkerblauwe waas.
Vleugels:
Vleugeldek is mauve, iets bewaasd. Duimveertjes zijn mauve. De rand van de vleugels (onder de
vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is mauve. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep mauve met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn mauve, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal helder mauve. Mantel en onderrug
zijn mauve met iets grijze aanslag. Stuit is helder mauve.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn helder mauve. De grote middelste staartpennen vanaf stuit donkermauve
met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn
mauve.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een
zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een
smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep
(voorhoofdsband).
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DD BLUE - DD BLAUW (pop)
Kleur
Kop en masker:
Mauve, iets doffer dan bij de man.
Vleugels:
Vleugeldek is mauve, iets bewaasd. Duimveertjes zijn mauve. De rand van de vleugels (onder de
vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is mauve. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep mauve met een fijne witte zoom. De binnenvlag is
zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn mauve, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal helder mauve. Mantel en onderrug
zijn mauve met iets grijze aanslag. Stuit is helder mauve.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn helder mauve. De grote middelste staartpennen vanaf stuit donkermauve
met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn
mauve.

O

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

.F

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de wit nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier
plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder lichtmauve.
Ook de voorhoofdtekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ DD BLUE
DD blue (mauve) laat duidelijk nog kobalt en blauw zien in vergelijking met grey. DD blue is zo
egaal mogelijk van kleur. Voorlopig de kleur nog soepel beoordelen. Verder als D green.
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VIOLET (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn violet. Het violet is vlekkerig op de achterkop, in de nek en de zijkanten
van de hals.
Vleugels:
Vleugeldek is violet, iets bewaasd. Duimveertjes zijn violet. De rand van de vleugels (onder de
vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is violet. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep violet met een fijne violette zoom. De binnenvlag is
zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn violet, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal violet. Mantel en onderrug zijn violet
met iets grijze aanslag. Stuit is helder violet.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn violet. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de violette stuit over in
donkerviolet met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart
dekveren zijn violet.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een
zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een
smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
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VIOLET (pop)
Kleur
Kop en masker:
Over het gehele lichaam violet met een iets grijze waas, zonder tekening op vleugels of in de nek.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ VIOLET

K.

B.

O

.F

.

De violet halsbandparkiet komt het best tot uiting in combinatie met D blue. Deze combinatie wordt
dan ook enkel gevraagd op tentoonstellingen.
Het streven is een zo diep mogelijke violetkleur.
Een veel voorkomende fout is een sterke grijze waas over het rugdek, dat de violetkleur en de
complete vogel doffer maakt.
Verder als green.
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CLEARHEAD FALLOW GREEN - BLEEKKOP FALLOW GROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn helder geel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn geel
met witte waas.
Vleugels:
Vleugeldek is lichtgroen, iets licht blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgroen. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is licht geelgroen. De grote slagpennen zijn grijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De
binnenvlag is diep lichtgroen. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn lichtgroen, licht grijs bewaasd. Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn
lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn helder lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is
geelgroen. Onderstaart dekveren zijn lichtgroen.
Ogen:
Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de
ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de
zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze
band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep
(voorhoofdsband).
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CLEARHEAD FALLOW GREEN – BLEEKKOP FALLOW GROEN (pop)
Kleur
Kop en masker:
Lichtgroen.
Vleugels:
Vleugeldek is lichtgroen, iets licht blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgroen. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is licht geelgroen. De grote slagpennen zijn grijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met een fijne crème kleurige zoom. De
binnenvlag is diep lichtgroen. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn lichtgroen, iets licht grijs bewaasd. Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn
lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn helder lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
heldergroene stuit over in blauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is
geelgroen. Onderstaart dekveren zijn lichtgroen.
Ogen:
Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs
heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder lichtgroen. Ook de
voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar, weliswaar niet
in donkergrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARHEAD FALLOW GREEN
Alleen de volwassen man heeft een gele kop, die zo helder en egaal mogelijk is. De pop mist dit.
Jonge mannen die nog niet op kleur zijn tonen meestal een gele aanslag op het voorhoofd en
wangen. Dit is de doorkomende bevedering van de gele kopkleur.
Verder als green.
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CLEARHEAD FALLOW BLUE – BLEEKKOP FALLOW BLAUW (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd, wangen, achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn helder wit.
Vleugels:
Vleugeldek is licht hemelsblauw, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes zijn licht hemelsblauw. De
rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is helder licht hemelsblauw. De grote slagpennen zijn grijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht hemelsblauw met een fijne witte zoom. De
binnenvlag is diep licht hemelsblauw. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn licht hemelsblauw, licht grijs bewaasd. Buik is egaal licht hemelsblauw. Mantel en
onderrug zijn lichtblauw met iets grijze aanslag. Stuit is helder licht hemelsblauw.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn licht hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder
licht hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is
zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn licht hemelsblauw.

.F

Ogen:
Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de
ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de
zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze
band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep
(voorhoofdsband).
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CLEARHEAD FALLOW BLUE – BLEEKKOP FALLOW BLAUW (pop)
Kleur
Kop en masker:
Licht hemelsblauw.
Vleugels:
Vleugeldek is licht hemelsblauw, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes zijn licht hemelsblauw. De
rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is helder licht hemelsblauw. De grote slagpennen zijn grijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht hemelsblauw met een fijne witte zoom. De
binnenvlag is diep licht hemelsblauw. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn licht hemelsblauw, licht grijs bewaasd. Buik is egaal licht hemelsblauw. Mantel en
onderrug zijn lichtblauw met iets grijze aanslag. Stuit is helder licht hemelsblauw.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn licht hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder
licht hemelsblauwe stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is
zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn licht hemelsblauw.

.F

Ogen:
Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs
heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder hemelsblauw.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in donkergrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARHEAD FALLOW BLUE
Alleen de volwassen man heeft een witte kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur
zijn tonen meestal een witte aanslag op het voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende
bevedering van de witte kopkleur.
Verder als clearhead fallow green.
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CLEARHEAD FALLOW GREYGREEN – BLEEKKOP FALLOW GRIJSGROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn helder geel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn geel
met een lichtgrijze waas.
Vleugels:
Vleugeldek is licht grijsgroen, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand van
de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is licht grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht grijsgroen met een fijne crèmekleurige zoom.
De binnenvlag is diep licht grijsgroen. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn licht grijsgroen, licht grijs bewaasd. Buik is egaal licht grijsgroen. Mantel en
onderrug zijn licht grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder licht grijsgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn helder licht grijsgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
helder licht grijsgroene stuit over in grijsgroen met aan het eind een geel randje. De onderzijde van
de staart is licht grijsgroen. Onderstaart dekveren zijn licht grijsgroen.
Ogen:
Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de
ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de
zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze
band een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep
(voorhoofdsband).
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CLEARHEAD FALLOW GREYGREEN – BLEEKKOP FALLOW GRIJSGROEN (pop)
Kleur
Kop en masker:
Licht grijsgroen.
Vleugels:
Vleugeldek is licht grijsgroen, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand van
de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is licht grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht grijsgroen met een fijne crèmekleurige zoom.
De binnenvlag is diep licht grijsgroen. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn licht grijsgroen, licht grijs bewaasd. Buik is egaal licht grijsgroen. Mantel en
onderrug zijn licht grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder licht grijsgroen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn helder licht grijsgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
helder licht grijsgroene stuit over in grijsgroen met aan het eind een geel randje. De onderzijde van
de staart is licht grijsgroen. Onderstaart dekveren zijn licht grijsgroen.

.F

Ogen:
Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs
heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder licht grijsgroen.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in donkergrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARHEAD FALLOW GREYGREEN
Alleen de volwassen man heeft een gele kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur
zijn tonen meestal een gele aanslag op het voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende
bevedering van de gele kopkleur.
Verder als clearhead fallow green.
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CLEARHEAD FALLOW GREY – BLEEKKOP FALLOW GRIJS (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd, wangen, achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn helder wit.
Vleugels:
Vleugeldek is lichtgrijs. Duimveertjes zijn lichtgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht)
is wit.
De binnenkant van de vleugel is bleek grijs. De grote slagpennen zijn grijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag
is diep lichtgrijs. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn lichtgrijs. Buik is egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug zijn lichtgrijs. Stuit is lichtgrijs.
Staart:
Bovenstaart dekveren zijn lichtgrijs. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de licht grijze stuit
over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart
dekveren zijn lichtgrijs.

.F

.

Ogen:
Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

B.

Tekening:
De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de
ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de
zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze
band een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep
(voorhoofdsband).
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CLEARHEAD FALLOW GREY – BLEEKKOP FALLOW GRIJS (pop)
Kleur
Kop en masker:
Lichtgrijs.
Vleugels:
Vleugeldek is lichtgrijs. Duimveertjes zijn lichtgrijs. De rand van de vleugels (onder de vleugelbocht)
is wit.
De binnenkant van de vleugel is bleek grijs. De grote slagpennen zijn grijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag
is diep lichtgrijs. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn lichtgrijs. Buik is egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug zijn lichtgrijs. Stuit is lichtgrijs.
Staart:
Bovenstaart dekveren zijn lichtgrijs. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de licht grijze stuit
over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is zilvergrijs. Onderstaart
dekveren zijn lichtgrijs.

.F

.

Ogen:
Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

B.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs
heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder lichtgrijs.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in donkergrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARHEAD FALLOW GREY
Alleen de volwassen man heeft een witte kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur
zijn tonen meestal een witte aanslag op het voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende
bevedering van de witte kopkleur.
Verder als clearhead fallow green.
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CLEARHEAD FALLOW TURQUOISE – BLEEKKOP FALLOW TURQUOISE (man)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop is zachtgeel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn wit bewaasd.
Vleugels:
Vleugeldek is licht blauwgroen, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes zijn licht blauwgroen. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.
De binnenkant van de vleugel is licht blauwgroen. De grote slagpennen zijn grijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht hemelsblauw met een fijne witte zoom. De
binnenvlag is diep licht hemelsblauw. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn licht blauwgroen, licht grijs bewaasd. Buik is egaal licht blauwgroen. Mantel en
onderrug zijn licht blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit is licht blauwgroen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn licht blauwgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de licht
blauwgroene stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is
zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn licht blauwgroen.

.F

Ogen:
Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de
ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de
zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze
band een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden
omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep
(voorhoofdsband).
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CLEARHEAD FALLOW TURQUOISE – BLEEKKOP FALLOW TURQUOISE (pop)
Kleur
Kop en masker:
Blauwgroen.
Vleugels:
Vleugeldek is licht blauwgroen, iets licht grijs bewaasd. Duimveertjes zijn licht blauwgroen. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.
De binnenkant van de vleugel is licht blauwgroen. De grote slagpennen zijn grijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep licht hemelsblauw met een fijne witte zoom. De
binnenvlag is diep licht hemelsblauw. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn licht blauwgroen, licht grijs bewaasd. Buik is egaal licht blauwgroen. Mantel en
onderrug zijn licht blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit is licht blauwgroen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn licht blauwgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de licht
blauwgroene stuit over in blauw met aan het eind een wit randje. De onderzijde van de staart is
zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn licht blauwgroen.

.F

Ogen:
Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs
heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het zachtroze voor helder licht
blauwgroen.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in donkergrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARHEAD FALLOW TURQUOISE
Alleen v o lwassen man heeft een zachtgele kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet
op kleur zijn tonen meestal een zachtgele aanslag op het voorhoofd en wangen. Dit is de
doorkomende bevedering van de zachtgele kopkleur.
Verder als clearhead fallow green.
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CLEARHEAD FALLOW TURQUOISE GREY – BLEEKKOP FALLOW TURQUOISE GRIJS (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn zachtgeel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn
zachtgeel met een lichtgrijze waas.
Vleugels:
Vleugeldek is licht grijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.
De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag
is diep lichtgrijs. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn lichtgrijs, iets geel bewaasd. Buik is egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug zijn
lichtgrijs met iets gele aanslag. Stuit is lichtgrijs, iets geel bewaasd.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn lichtgrijs, licht grijsgroen bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan
vanaf de lichtgrijze stuit met gele waas over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde
van de staart is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn lichtgrijs, iets geel bewaasd.
Ogen:
Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
De keeltekening is diep donkergrijs van kleur. Deze diep donkergrijze vlek begint rond de
ondersnavel en loopt uit in een diep donkergrijze band van enkele millimeters breed over de
zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de diep donkergrijze
band een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden
omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle donkergrijze streep
(voorhoofdsband).
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CLEARHEAD FALLOW TURQUOISE GREY – BLEEKKOP FALLOW TURQUOISE GRIJS (pop)
Kleur
Kop en masker:
Leigrijs met een gele waas.
Vleugels:
Vleugeldek is licht grijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.
De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgrijs met een fijne witte zoom. De binnenvlag
is diep lichtgrijs. De buitenkant van de binnenvlag is grijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn lichtgrijs, iets geel bewaasd. Buik is egaal lichtgrijs. Mantel en onderrug zijn lichtgrijs
met iets gele aanslag. Stuit is lichtgrijs, iets geel bewaasd.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn lichtgrijs, licht grijsgroen bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan
vanaf de lichtgrijze stuit met gele waas over in grijs met aan het eind een wit randje. De onderzijde
van de staart is zilvergrijs. Onderstaart dekveren zijn lichtgrijs, iets geel bewaasd.

.F

Ogen:
Rood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs
heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het zachtroze voor helder licht
grijs, grijsgroen bewaasd.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in donkergrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARHEAD FALLOW TURQUOISE GREY
Alleen de volwassen man heeft een zachtgele kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet
op kleur zijn tonen meestal een zachtgele aanslag op het voorhoofd en wangen. Dit is de
doorkomende bevedering van de zachtgele kopkleur.
Verder als clearhead fallow green.
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BRONZE FALLOW GREEN - BRONZE FALLOW GROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn helder geelgroen, rondom de snavel lichtgroen. De achterkop, de nek en
de zijkanten van de hals zijn geelgroen, overgoten met een witte waas.
Vleugels:
Vleugeldek is lichtgroen, iets blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgroen. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is licht geelgroen. De grote slagpennen zijn lichtgrijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is geelgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De
binnenvlag is geelgroen. De buitenkant van de binnenvlag is lichtgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn lichtgroen, iets grijs bewaasd. Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn
lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn helder lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder
lichtgroene stuit over in licht groenblauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de
staart is licht geelgroen. Onderstaart dekveren zijn lichtgroen.

O

Ogen:
Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.
Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een donkergrijze snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt
uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de
nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band
een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten. Boven
de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle grijze streep (voorhoofdsband).
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BRONZE FALLOW GREEN - BRONZE FALLOW GROEN (pop)
Kleur
Kop en masker:
Lichtgroen.
Vleugels:
Vleugeldek is lichtgroen, iets blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgroen. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is licht geelgroen. De grote slagpennen zijn lichtgrijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is geelgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De
binnenvlag is geelgroen. De buitenkant van de binnenvlag is lichtgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn lichtgroen, iets grijs bewaasd. Buik is egaal lichtgroen. Mantel en onderrug zijn
lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn helder lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder
lichtgroene stuit over in licht groenblauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de
staart is licht geelgroen. Onderstaart dekveren zijn lichtgroen.

.F

Ogen:
Rood met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een donkergrijze snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs
heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder lichtgroen.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ BRONZE FALLOW GREEN
De volwassen man heeft een geelgroene kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur
zijn tonen meestal een geelgroene aanslag op het voorhoofd en wangen. Dit is de doorkomende
bevedering van de geelgroene kopkleur.
Deze mutatie is tot op heden moeilijk te kweken. Er worden weinig mutanten gekweekt. Deze
mutatie wordt niet of nauwelijks op de tentoonstellingen ingestuurd. Hier ook voorlopig enige
soepelheid in de beoordeling hanteren.
Verder als green.
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CLEARTAIL GREEN - BLEEKSTAART GROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop heldergeel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn wit bewaasd.
Vleugels:
Vleugeldek is groen, iets blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes zijn groen. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is geel
De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep groen met een fijne crème kleurige zoom.
De binnenvlag is diepgroen. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn groen, licht grijs bewaasd overlopend naar geel. Buik is egaal geel. Mantel en
onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn heldergroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
heldergroene stuit over in geel. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaart dekveren zijn
geel.

.F

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en
loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals
richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band
een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden
omsloten. Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle lichtgrijze
streep (voorhoofdsband).
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CLEARTAIL GREEN - BLEEKSTAART GROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Lichtgroen.
Vleugels:
Vleugeldek is groen, iets blauwgrijs bewaasd. Duimveertjes zijn groen. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep groen met een fijne crèmekleurige zoom.
De binnenvlag is diepgroen. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn groen, licht grijs bewaasd overlopend naar geel. Buik is egaal geel. Mantel en
onderrug zijn groen met iets grijze aanslag. Stuit is helder groen.
Staart:
Bovenstaart dekveren zijn heldergroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
heldergroene stuit over geel. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaart dekveren zijn geel.

.F

.

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het
donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder lichtgroen.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in lichtgrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARTAIL GREEN
Alleen de volwassen man heeft een gele kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur
zijn tonen meestal gele aanslag op het voorhoofd en wangen.
De moeilijkheid bij deze mutatie zijn de staartkleur en de nekband.
De staart is bijna nooit zuiver geel en heeft meestal een groene aanslag. Hier wordt voorlopig vrij
soepel mee omgegaan.
Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor deze niet sprekend naar voren komt.
De keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.
De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang. Er is geen scherpe afscheiding.
Verder als green.
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CLEARTAIL BLUE - BLEEKSTAART BLAUW (man)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop is wit.
Vleugels:
Vleugeldek is hemelsblauw, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn hemelsblauw. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is helder hemelsblauw. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep hemelsblauw met een fijne witte zoom.
De binnenvlag is diep hemelsblauw. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn hemelsblauw, licht grijs bewaasd overlopend naar wit. Buik is egaal wit.
Mantel en onderrug zijn blauw met iets grijze aanslag. Stuit is helder hemelsblauw.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
helder hemelsblauwe stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaart
dekveren zijn wit.

.F

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en
loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals
richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band
een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden
omsloten. Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle lichtgrijze
streep (voorhoofdsband).
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CLEARTAIL BLUE - BLEEKSTAART BLAUW (pop)
Kleur
Kop en masker:
Hemelsblauw.
Vleugels:
Vleugeldek is hemelsblauw, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn hemelsblauw. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is helder hemelsblauw. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep hemelsblauw met een fijne witte zoom.
De binnenvlag is diep hemelsblauw. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn hemelsblauw, licht grijs bewaasd overlopend naar wit. Buik is egaal wit.
Mantel en onderrug zijn blauw met iets grijze aanslag. Stuit is helder hemelsblauw.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn hemelsblauw. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
helder hemelsblauwe stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaart
dekveren zijn wit.

.F

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het
donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder hemelsblauw.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in lichtgrijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARTAIL BLUE
Alleen de volwassen man heeft een witte kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur
zijn tonen meestal witte aanslag op het voorhoofd en wangen.
De moeilijke punten bij deze mutatie zijn de staartkleur en de nekband.
De staart is bijna nooit zuiver wit en heeft meestal een blauwe aanslag. Hiermee soepel
omgegaan.
Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor deze niet sprekend naar voren komt.
De keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.
De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang. Er is geen scherpe afscheiding.
Verder als cleartail green.
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CLEARTAIL GREYGREEN - BLEEKSTAART GRIJSGROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop is heldergeel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn lichtgrijs bewaasd.
Vleugels:
Vleugeldek is grijsgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn grijsgroen. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is bleekgrijsgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgrijsgroen met een fijne crèmekleurige zoom.
De binnenvlag is diep grijsgroen. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn grijsgroen, licht grijs bewaasd overlopend naar geel. Buik is egaal geel.
Mantel en onderrug zijn grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder grijsgroen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn helder grijsgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
helder grijsgroene stuit over in geel. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaart dekveren
zijn geel.

.F

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en
loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals
richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band
een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle licht grijze streep
(voorhoofdsband).
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CLEARTAIL GREYGREEN - BLEEKSTAART GRIJSGROEN (pop)
Kleur
Kop en masker:
Grijsgroen.
Vleugels:
Vleugeldek is grijsgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn grijsgroen. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diepgrijsgroen met een fijne crèmekleurige zoom.
De binnenvlag is diep grijsgroen. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn grijsgroen, licht grijs bewaasd overlopend naar geel. Buik is egaal geel.
Mantel en onderrug zijn grijsgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder grijsgroen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn helder grijsgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
helder grijsgroene stuit over in geel. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaart dekveren
zijn geel.

.F

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het
donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder grijsgroen.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in licht grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARTAIL GREYGREEN
Alleen de volwassen man heeft een gele kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur
zijn tonen meestal gele aanslag op de voorhoofd en wangen.
De moeilijke punten bij deze mutatie zijn de staartkleur en de nekband.
De staart is bijna nooit zuiver geel en heeft meestal een groene aanslag. Hiermee soepel
omgegaan.
Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor deze niet sprekend naar voor komt. De
keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.
De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang. Er is geen scherpe afscheiding.
Verder als cleartail green.
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CLEARTAIL GREY - BLEEKSTAART GRIJS (man)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop is wit.
Vleugels:
Vleugeldek is donker leigrijs, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgrijs. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is bleek leigrijs. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom.
De binnenvlag is diep donkergrijs. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn grijs, licht grijs bewaasd overlopend naar wit. Buik is egaal wit. Mantel en
onderrug zijn donker leigrijs. Stuit is donker leigrijs.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn donker leigrijs. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
donker leigrijze stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaart dekveren zijn
wit.

.F

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en
loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals
richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band
een smalle witte nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden
omsloten. Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle licht grijze
streep (voorhoofdsband).
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CLEARTAIL GREY - BLEEKSTAART GRIJS (pop)
Kleur
Kop en masker:
Grijs.
Vleugels:
Vleugeldek is donker leigrijs, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgrijs. De rand van de vleugels
(onder de vleugelbocht) is wit.
De binnenkant van de vleugel is bleek leigrijs. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom.
De binnenvlag is diep donkergrijs. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn grijs, licht grijs bewaasd overlopend naar wit. Buik is egaal wit. Mantel en
onderrug zijn donker leigrijs. Stuit is donker leigrijs.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn donker leigrijs. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de
donker leigrijze stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaart dekveren zijn
wit.

.F

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

O

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de witte nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is nog vaag zichtbaar. Het donkergrijs
heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het wit voor helder lichtgrijs. Ook de
voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in licht grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARTAIL GREY
Alleen de volwassen man heeft een witte kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog niet op kleur
zijn tonen meestal een witte aanslag op het voorhoofd en wangen.
De moeilijke punten bij deze mutatie zijn de staartkleur en de nekband.
De staart is bijna nooit zuiver wit en meestal met een blauwe aanslag. Hiermee soepel omgaan.
Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor deze niet sprekend naar voren komt.
De keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.
De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang. Er is geen scherpe afscheiding.
Verder als cleartail green.
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CLEARTAIL TURQUOISE - BLEEKSTAART TURQUOISE (man)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop is zachtgeel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn zachtgeel met
een witte waas.
Vleugels:
Vleugeldek is donker blauwgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn blauwgroen. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.
De binnenkant van de vleugel is helder hemelsblauw. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep hemelsblauw met een fijne witte zoom.
De binnenvlag is diep hemelsblauw. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn blauwgroen, licht grijs bewaasd overlopend naar zachtgeel. Buik is egaal
zachtgeel. Mantel en onderrug zijn blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit is blauwgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn donker blauwgroen. De grote middelste staartpennen gaan
vanaf de blauwgroene stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaart
dekveren zijn wit.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.
Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en
loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals
richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band
een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden
omsloten. Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle licht grijze streep
(voorhoofdsband).
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CLEARTAIL TURQUOISE - BLEEKSTAART TURQUOISE (pop)
Kleur
Kop en masker:
Blauwgroen.
Vleugels:
Vleugeldek is donker blauwgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn blauwgroen. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.
De binnenkant van de vleugel is helder hemelsblauw. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep hemelsblauw met een fijne witte zoom.
De binnenvlag is diep hemelsblauw. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn blauwgroen, licht grijs bewaasd overlopend naar zachtgeel. Buik is egaal
zachtgeel. Mantel en onderrug zijn blauwgroen met iets grijze aanslag. Stuit is blauwgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn donker blauwgroen. De grote middelste staartpennen gaan
vanaf de blauwgroene stuit over in wit. De onderzijde van de staart is wit. Onderstaart
dekveren zijn wit.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.
Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het
donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het zachtroze voor helder
blauwgroen.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in licht grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGENBIJ CLEARTAIL TURQUOISE
Alleen d e volwassen man heeft een zachtgele kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog
niet op kleur zijn tonen meestal een zachtgele aanslag op het voorhoofd en wangen.
De moeilijke punten bij deze mutatie zijn de staart en de nekband.
De staart is bijna nooit zuiver wit en meestal met een blauwe aanslag. Hier moet voorlopig nog vrij
soepel mee omgegaan worden.
Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor het niet sprekend naar voren komt. De
keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.
De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang, het is geen scherpe afscheiding.
Verder als cleartail green.
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CLEARTAIL TURQUOISE GREY - BLEEKSTAART TURQUOISE GRIJS (man)
Kleur
Kop en masker:
Gehele kop is zachtgeel. De achterkop, de nek en de zijkanten van de hals zijn zachtgeel met
een lichtgrijze waas.
Vleugels:
Vleugeldek is donkergrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.
De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne witte zoom.
De binnenvlag is donkergrijs. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn egaal grijs, licht geel bewaasd overlopend naar zachtgeel. Buik is egaal
zachtgeel. Mantel en onderrug zijn donker leigrijs met iets gele aanslag. Stuit is donker leigrijs,
iets geel bewaasd.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn lichtgrijs, licht geel bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan
vanaf de donker leigrijze stuit met gele waas over in wit. De onderzijde van de staart is wit.
Onderstaart dekveren zijn zachtgeel.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

Snavel:

B.

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en
loopt uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals
richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band
een smalle zachtroze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle licht grijze streep
(voorhoofdsband).
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CLEARTAIL TURQUOISE GREY - BLEEKSTAART TURQUOISE GRIJS (pop)
Kleur
Kop en masker:
Leigrijs met een gele waas.
Vleugels:
Vleugeldek is donkergrijs, duidelijk geel bewaasd. Duimveertjes zijn licht grijsgroen. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmekleurig.
De binnenkant van de vleugel is bleek grijsgroen. De grote slagpennen zijn
grijszwart. De buitenvlag van de grote vleugelpennen is donkergrijs met een fijne
witte zoom.
De binnenvlag is donkergrijs. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn egaal grijs, licht geel bewaasd overlopend naar zachtgeel. Buik is egaal
zachtgeel. Mantel en onderrug zijn donker leigrijs met iets gele aanslag. Stuit is donker leigrijs,
iets geel bewaasd.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn lichtgrijs, licht geel bewaasd. De grote middelste staartpennen gaan
vanaf de donker leigrijze stuit met gele waas over in wit. De onderzijde van de staart is wit.
Onderstaart dekveren zijn zachtgeel.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Poten:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de zachtroze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het
donkergrijs heeft hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het zachtroze voor helder
lichtgrijs, grijsgroen bewaasd.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in licht grijs.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ CLEARTAIL TURQUOISE GREY
Alleen d e volwassen man heeft een zachtgele kop. De pop mist dit. Jonge mannen die nog
niet op kleur zijn tonen meestal zachtgele aanslag op het voorhoofd en wangen.
De moeilijke punten bij deze mutatie zijn de staart en de nekband.
De staart is bijna nooit zuiver wit en meestal met een grijze aanslag. Hiermee soepel omgaan.
Meestal is de keeltekening te licht van kleur waardoor deze niet sprekend naar voor komt. De
keeltekening en de nekband dienen een regelmatig verloop te hebben en mogen niet te iel zijn.
De kleurscheiding tussen borst en buik is een vloeiende overgang. Er is geen scherpe afscheiding.
Verder als cleartail green.
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DILUTE GREEN - OVERGOTEN GROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn geel met een lichtgroene waas. Het geel is zacht hemelsblauw bewaasd
op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.
Vleugels:
Vleugeldek is geel, lichtgroen bewaasd. Duimveertjes zijn geelgroen. De rand van de vleugels (onder
de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is geel. De grote slagpennen zijn lichtgrijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is geel met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag
is lichtgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn geel, lichtgroen bewaasd. Buik is egaal geel. Mantel en onderrug zijn geel met iets
lichtgroene aanslag. Stuit is helder geelgroen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn geelgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de geelgroene
stuit over in geel naar lichtgrijs. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaart dekveren zijn geel.

O

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

.F

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een grijze snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood en donkerrood aan
de basis.

K.

Tekening:
De keeltekening is donkergrijs van kleur. Deze donkergrijze vlek begint rond de ondersnavel en loopt
uit in een donkergrijze band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de
nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de donkergrijze band
een smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten. Boven
de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).
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DILUTE GREEN - OVERGOTEN GROEN (pop)
Kleur
Kop en masker:
Helder geel met een lichtgroene waas.
Vleugels:
Vleugeldek is geel, lichtgroen bewaasd. Duimveertjes zijn geelgroen. De rand van de vleugels (onder
de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is geel. De grote slagpennen zijn lichtgrijs.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is geel met een fijne crèmekleurige zoom. De binnenvlag
is lichtgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn geel, lichtgroen bewaasd. Buik is egaal geel. Mantel en onderrug zijn geel met iets
lichtgroene aanslag. Stuit is helder geelgroen.
Staart:
Bovenstaart dekveren zijn geelgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de geelgroene
stuit over in geel naar lichtgrijs. De onderzijde van de staart is geel. Onderstaart dekveren zijn geel.

O

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

.F

.

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een grijze snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood en donkerrood aan
de basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de donkergrijze keeltekening als de roze nekband. De oorspronkelijke
plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ DILUTE GREEN
Er wordt vooral gelet op de kleur. Een veel voorkomende fout is de te fletse kleur van de vogels. De
vogel is overgoten en niet lutino met een groene waas. Het is een gepigmenteerde vogel.
De slagpennen zijn egaal zonder zoomtekening. De staartpennen tonen donkere schachten.
Verder als green.
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MISTY GREEN - MISTY GROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn bleek lichtgroen met een duidelijke gele waas. Het lichtgroen is blauw
bewaasd op de achterkop, in de nek en de zijkanten van de hals.
Vleugels:
Vleugeldek is bleek lichtgroen, iets grijsgroen bewaasd. Duimveertjes zijn bleek lichtgroen. De rand
van de vleugels (onder de vleugelbocht) is zachtgeel.
De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bleek lichtgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De
binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn bleek lichtgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal bleek lichtgroen. Mantel
en onderrug zijn bleek lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder bleek lichtgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn bleek lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de bleek
lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is
bleekgeel lichtgroen. Onderstaart dekveren zijn bleek lichtgroen.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een
zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een
smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep
(voorhoofdsband).
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MISTY GREEN - MISTY GROEN (pop)
Kleur
Kop en masker:
Bleek lichtgroen, iets doffer dan bij de man. De blauwe waas ontbreekt bij de pop.
Vleugels:
Vleugeldek is bleek lichtgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn bleek lichtgroen. De rand van de
vleugels (onder de vleugelbocht) is crèmegeel.
De binnenkant van de vleugel is bleek lichtgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is bleek lichtgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De
binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn bleek lichtgroen, zeer licht grijsachtig bewaasd (minder zichtbaar dan bij man).
Buik is egaal bleek lichtgroen. Mantel en onderrug zijn bleek lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is
bleekgeel lichtgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn bleek lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de bleek
lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is
bleek lichtgroen. Onderstaart dekveren zijn bleek lichtgroen.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier
plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder lichtgroen.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ MISTY GREEN
Er is bij de man een duidelijk verschil tussen de kopkleur en de lichaamskleur. De kopkleur loopt als
het ware over in de lichaamskleur. Het verschil moet duidelijk zichtbaar zijn maar mag niet zo groot
worden dat het groen geel wordt. Het blijft een misty en geen pallid of fallow.
Verder als green.
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DOMINANT EDGED GREEN - DOMINANT GEZOOMD GROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn licht lichtgroen. Het lichtgroen is blauw bewaasd op de achterkop, in de
nek en de zijkanten van de hals.
Vleugels:
Vleugeldek is lichtgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgroen. De rand van de vleugels (onder
de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is geel lichtgroen. De grote slagpennen zijn grijs gezoomd.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met grijze zoom. De binnenvlag is grijs
gezoomd.
Lichaam:
Hals en borst zijn lichtgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal lichtlichtgroen. Mantel en
onderrug zijn lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn helder lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder
lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geel lichtgroen randje met zoomtekening over
de gehele lengte van de staart. De onderzijde van de staart is geel lichtgroen. Onderstaart dekveren
zijn lichtgroen.

B.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

K.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.
Tekening:
De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een
zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een
smalle roze nekband waardoor de hals en nekpartij als het ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).
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DOMINANT EDGED GREEN - DOMINANT GEZOOMD GROEN (pop)
Kleur
Kop en masker:
Licht lichtgroen, iets doffer dan bij de man. De blauwe waas ontbreekt bij de pop.
Vleugels:
Vleugeldek is lichtgroen, iets bewaasd. Duimveertjes zijn lichtgroen. De rand van de vleugels (onder
de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is geel lichtgroen. De grote slagpennen zijn grijs gezoomd.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met grijze zoom. De binnenvlag is grijs
gezoomd.
Lichaam:
Hals en borst zijn lichtgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal licht lichtgroen. Mantel en
onderrug zijn lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn helder lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder
lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geel lichtgroen randje met zoomtekening over
de gehele lengte van de staart. De onderzijde van de staart is geel lichtgroen. Onderstaart dekveren
zijn lichtgroen.

Poten:
Grijs. De nagels zijn donkergrijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

B.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.

K.

Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog zichtbaar. Het zwart heeft hier
plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder licht lichtgroen.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ DOMINANT EDGED GREEN
De zoomtekening is duidelijk en scherp zichtbaar, voornamelijk in de slagpennen en gedeeltelijk in
de staart.
Verder als green.
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OPALINE GREEN - OPALINE GROEN (man)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn helder glanzend lichtgroen. De achterkop, de nek en de zijkanten van de
hals zijn lichtgroen met een blauwe waas.
Vleugels:
Vleugeldek is lichtgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn groen. De rand van de vleugels (onder
de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met een fijne crèmekleurige zoom die
uitloopt in een geelgroene spiegel (opaline spiegel).
De binnenvlag is diep lichtgroen. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn lichtgroen, zeer licht grijs bewaasd. Buik is egaal lichtgroen. Mantel is zeer
lichtgroen en onderrug lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder
lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is
geelgroen. Onderstaart dekveren zijn lichtgroen.

B.

Poten:
Grijs. Nagels zijn grijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

K.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.
Tekening:
De keeltekening is zwart van kleur. Deze zwarte vlek begint rond de ondersnavel en loopt uit in een
zwarte band van enkele millimeters breed over de zijkanten van de hals richting de nek.
De band is goed scherp afgelijnd vanuit de keel en ononderbroken maar omsluit de nek niet
helemaal.
In de nek en aan de zijkanten van de hals bevindt zich aan de onderzijde van de zwarte band een
smalle roze nekband, die breed overvloeit in oranje en geel, waardoor de hals en nekpartij als het
ware toch worden omsloten.
Boven de snavel loopt naar de voorzijde van beide ogen een smalle zwarte streep (voorhoofdsband).
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OPALINE GREEN - OPALINE GROEN (pop)
Kleur
Kop en masker:
Lichtgroen, iets doffer dan bij de man. De blauwe waas ontbreekt bij de pop.
Vleugels:
Vleugeldek is lichtgroen, iets grijs bewaasd. Duimveertjes zijn groen. De rand van de vleugels (onder
de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met een fijne crèmekleurige zoom die
uitloopt in een lichtgroene spiegel (opaline spiegel).
De binnenvlag is diep lichtgroen. De buitenkant van de binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn lichtgroen, zeer licht grijs bewaasd (minder zichtbaar dan bij de man). Buik is egaal
lichtgroen. Mantel is zeer lichtgroen en onderrug lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder
lichtgroen.

.F

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder
lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geel randje. De onderzijde van de staart is
geelgroen. Onderstaart dekveren zijn lichtgroen.

B.

Poten:
Grijs. Nagels zijn grijs.

O

Ogen:
Zwart met een smalle bleke iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van
washuid.

K.

Snavel:
Bovensnavel is dieprood met een zwarte snavelpunt. Ondersnavel is zwart en donkerrood aan de
basis.
Tekening:
Bij de pop ontbreken zowel de zwarte keeltekening als de roze nekband.
De oorspronkelijke plaats van het bandje in hals en nek is echter nog vaag zichtbaar. Het zwart heeft
hier plaats gemaakt voor iets dof grijs/bruin en het roze voor helder lichtgroen.
Ook de voorhoofdstekening die boven de snavel van oog naar oog loopt, is nog net zichtbaar,
weliswaar niet in zwart.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ OPALINE GREEN
De vleugel spiegel is minder sprekend dan bij de Australische parkieten, maar wel duidelijk
aanwezig. Deze mutatie is nog in ontwikkeling en wordt met enige soepelheid beoordeeld.
Verder als green.
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RECESSIVE PIED GREEN - RECESSIEF BONT GROEN (man & pop)
Kleur
Kop en masker:
Voorhoofd en wangen zijn helder groen met bontpatroon.
Vleugels:
Vleugeldek is lichtgroen, iets bewaasd en gedeeltelijk bontpatroon. Duimveertjes zijn lichtgroen. De
rand van de vleugels (onder de vleugelbocht) is geel.
De binnenkant van de vleugel is geelgroen. De grote slagpennen zijn grijszwart of geel in bont.
De buitenvlag van de grote vleugelpennen is diep lichtgroen met een fijne crèmekleurige zoom. De
binnenvlag is zwartgrijs.
Lichaam:
Hals en borst zijn lichtgroen, licht grijsachtig bewaasd. Buik is egaal licht lichtgroen. Mantel en
onderrug zijn lichtgroen met iets grijze aanslag. Stuit is helder lichtgroen.

.

Staart:
Bovenstaart dekveren zijn helder lichtgroen. De grote middelste staartpennen gaan vanaf de helder
lichtgroene stuit over in blauw met aan het eind een geelgroen randje. De onderzijde van de staart is
geelgroen. Onderstaart dekveren zijn lichtgroen.

.F

Ogen:
Donkerrood zonder iris. Rond het bleekroze ooglid bevindt zich een rood ringetje van washuid.

O

Poten:
Donkervleeskleurig tot lichtgrijs. De nagels zijn donker hoornkleurig.

B.

Snavel:
Bovensnavel is rood met een lichte snavelpunt. Ondersnavel is donkerrood.

K.

Tekening:
Zowel bij de man als de pop ontbreken de zwarte keeltekening en de roze nekband.

KEURTECHNISCHE AANWIJZIGINGEN BIJ RECESSIVE PIED GREEN
Een belangrijk kenmerk van recessief bont is dat de man geen geslachtkenmerken meer vertoont.
Jonge vogels tonen meer bont dan overjarige vogels. De verhouding is geen 80% zoals bij andere
vogelsoorten, maar meer 20 %. Hier wordt dus soepel mee omgegaan.
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Overige mutaties
Er kunnen zich nieuwe mutaties voordoen. Die zullen later in de standaard opgenomen
worden.
Er zijn ondertussen ook nieuwe mutaties ontstaan zoals grizzle, dominant bont, marbled, …
maar omdat er nog onvoldoende van gekend is zijn ze nog niet opgenomen in de standaard.

O
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Er worden ook veel mutaties met elkaar gecombineerd maar deze worden niet steeds
aanvaard op de tentoonstellingen omdat in deze combinaties de kenmerken van de mutaties
zo goed als onherkenbaar worden.
Welke richtlijnen worden hierbij gehanteerd?
• Combinaties van meerdere eumelanine mutaties in één vogel worden niet aanvaard;
bijvoorbeeld cinnamon-ino die een combinatie is van de eumelanine mutaties cinnamon
met SL ino;
• Combinaties van meerdere psittacine mutaties in één vogel worden niet aanvaard;
• Combinaties van allelen van hetzelfde gen worden ook niet aanvaard;
• Misty wordt alleen dubbelfactorig aanvaard en zonder donkerfactor;
• Violet (EF en DF) wordt alleen aanvaard in combinatie met D blauw;
• Recessive pied wordt enkel aanvaard in groen, grijsgroen, blauw, grijs, aqua en aqua grijs,
turquoise en turquoise grijs al of niet met één of twee donkerfactoren en violet (enkel met
D blauw).

K.

B.

Indien U als keurmeester een niet beschreven mutatie te keuren krijgt dan vragen wij U een
korte beschrijving van de kenmerken te maken en te bezorgen aan de voorzitter van het
technisch comité.
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