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BLEEKKOPNON
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Lonchura pallida
Grootte: 9 à 10 cm

: De schedel is grijsbruin.
Het masker en de wangen zijn witgrijs.
De teugel is lichtgrijs.
Witgrijze keel.
Rug en vleugeldek: De nek is donker grijsbruin.
De rug en het zadel zijn donkerbruin met een grijze waas.
De vleugeldekveren zijn donkerbruin met een grijze waas.
De vleugelpennen zijn donkerbruin met een grijze waas.
Stuit
: Roodbruin.
Staart
: Bovenstaartdekveren roodbruin.
Bovenstaart roodbruin.
Staartpennen zijn donkerbruin met een grijze waas.
Onderstaartdekveren donkerbruin.
Onderstaart donkerbruin.
Borst en onderlijf: Borst grijs met een bruine waas.
Onderlijf, flanken en broek zijn kaneelbruin.
Anus kaneelbruin.
Hoorndelen : Poten: Donkergrijs.
Nagels: Donkergrijs.
Snavel
: Loodgrijs, snavelsnede iets lichter van kleur.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin.
Oogranden: Donkergrijs.

K.

Kop

Keurtechnische opmerking:
Naargelang de streek van herkomst varieert de kleur van de kop.

K.B.O.F. ©
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CHINESE ZWARTKOPNON
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Lonchura malacca sinensis
Grootte: 10 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel glanzend zwart.
Wangen glanzend zwart.
Keel glanzend zwart.
Nek glanzend zwart.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel kastanjebruin.
Vleugeldekveren kastanjebruin.
Vleugelpennen donkerbruin met een kastanjebruine buitenvlag.
Stuit
: Oranjebruin.
Staart
: Bovenstaart donkerbruin met geelbruine buitenvlaggen.
Onderstaart donkerbruin.
Onderstaartdekveren donkerbruin.
Borst en onderlijf: Borst glanzend zwart.
Onderlijf, flanken, broek en billen zijn kastanjebruin.
Aars donkerbruin.
Hoorndelen : Poten en loopbenen lichtgrijs.
Nagels
: Lichtgrijs.
Snavel
: Boven- en ondersnavel loodkleurig.
Ogen
: Zwartbruin.
Oogranden : Licht grijswit.
POP

: De pop is keurtechnisch gelijk aan de man.

Keurtechnische opmerking:
De overgang van de zwarte kop en borst met de kastanjebruine rug en buik moet via een regelmatige scherpe en diep gebogen lijn, van vleugelbocht naar vleugelbocht, verlopen.
De aars en het onderstaartdek zijn donkerder bruin dan de borst en de flanken, deze mogen
niet te donker zijn en zeker niet zwart.

K.B.O.F. ©
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DIKSNAVELNON

.F
.

Lonchura grandis grandis (munia)
Grootte: 12,5 cm

K.

B.
O

MAN en POP
Kop
: Kop, keel en nek: Zwart.
Rug en vleugeldek: De rug is kastanjebruin.
Het zadel is kastanjebruin.
De vleugeldekveren zijn kastanjebruin met een iets donkerder binnenvlag.
De vleugelpennen zijn kastanjebruin met een iets donkerder binnenvlag.
Stuit
: Licht kastanjebruin met een okergele waas.
Staart
: Bovenstaart lichtbruin met okergele waas, iets lichter van kleur dan de dekveren.
De bovenstaartdekveren zijn lichtbruin met een okergele waas.
De onderstaartdekveren zijn zwart.
De onderstaart is grijsbruin.
Borst en onderlijf: De borst is zwart.
Het onderlijf is zwart.
De flanken zijn kastanjebruin, iets lichter van kleur als deze van de vleugels.
De broek is zwart.
De anusstreek is zwart.
Hoorndelen : Poten: Leigrijs.
Nagels: grijs.
Snavel
: Opvallend fors gebouwde snavel.
De bovensnavel is blauwgrijs de ondersnavel is lichter van kleur. De snavelsnede is iets
lichter van kleur.
Ogen
: Ogen: Zwart.
Oogranden: Donkergrijs.
Keurtechnische opmerking:
De man en pop zijn gelijk van kleur.
Een kalme forse vogel met een fiere houding.
De aflijning tussen flanken en buik is niet strak.
Nek- en schouderaflijning zo regelmatig mogelijk.

K.B.O.F. ©
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DRIEKLEURENNON
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Lonchura Malacca Malacca (munia)
Grootte 12 cm

K.

Kop
: Kop, keel en nek: Glanzend zwart.
Rug en vleugeldek: De rug is donker roodbruin.
Het zadel donker roodbruin.
De vleugeldekveren zijn donker roodbruin.
De vleugelpennen zijn donker roodbruin met een donkerdere binnenvlag.
Stuit
: Roodbruin.
Staart
: Bovenstaart roodbruin, pennen langs buiten lichter omzoomd.
Bovenstaartdekveren roodbruin.
Onderstaart roodbruin met buitenste pennen lichter omzoomd.
Onderstaartdekveren zijn zwart.
Borst en onderlijf: Borst glanzend zwart, strak afgelijnd met witte bovenborst.
Onderlijf is zwart strak afgelijnd met witte benedenborst.
Flanken zijn wit.
De aarsstreek is zwart.
Hoorndelen : Poten: Grijsblauw.
Nagels: Grijsblauw.
Snavel
: Blauwgrijs.
Ogen
: Ogen: Zwartbruin.
Oogranden: grijsblauw.
Keurtechnische opmerking:
Er bestaan ondersoorten waarvan de witte kleurpartijen vervangen zijn door een
roodbruine kleur (soms schubben merkbaar).

K.B.O.F. ©
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HADESNON
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Lonchura stygia
Grootte: 11 cm

K.

MAN
Kop
: Schedel en masker: zwart.
Rug en vleugeldek: Nek is zwart.
Rug en zadel zijn bruinzwart.
Vleugel, vleugeldekveren en vleugelpennen zijn bruinzwart.
Stuit
: Roestkleurig.
Staart
: Bovenstaart zwartbruin.
Bovenstaartdekveren zwartbruin met roestkleurige waas.
Staartpennen: roestkleurig met een zwarte waas.
Onderstaartdekveren: zwart.
Onderstaart is bruin met roestkleurige waas.
Borst en onderlijf: Zwart.
Hoorndelen : Poten en loopbenen zijn grijsbruin.
Nagels bruin.
Snavel
: Boven en ondersnavel blauwgrijs.
Ogen
: Zwart.
Oogranden blauwgrijs.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop zou iets bruiner zijn op de bovenzijde.
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PRACHTNON
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Lonchura spectabilis
Grootte: 10 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel: zwartbruin.
Masker: zwartbruin.
Wangen: zwartbruin.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: kaneelbruin.
Nek: zwartbruin.
Vleugeldekveren: kaneelbruin.
Vleugelpennen: bruingrijs.
Stuit
: Oranjebruin.
Staart
: Bovenstaart: bruingrijs.
Bovenstaartdekveren: oranjebruin.
Onderstaart: donkerbruin.
Onderstaartdekveren: zwartbruin.
Borst en onderlijf: Keel: zwartbruin.
Borst: crèmekleurig.
Onderlijf: crèmekleurig maar iets donkerder dan de borstkleur.
Flanken: crèmekleurig.
Anus: zwartbruin.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: blauwgrijs.
Nagels: blauwgrijs.
Snavel
: Bovensnavel: loodgrijs.
Ondersnavel: loodgrijs.
Ogen
: Ogen: zwart.
Oogranden: grijs.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop is wat betreft haar uiterlijk gelijk aan de man.

T.C. EXOTEN UITGAVE 2007

VIJFKLEURENNON

.F
.

Lonchura quinticolor
Grootte: 11,50 cm

K.

B.
O

MAN en POP
Kop
: Schedel: zwartbruin met een grijsbruine schubtekening.
Masker: Zwartbruin.
Wangen: Zwartbruin met een kastanjebruine nerftekening.
Rug en vleugeldek: Rug, zadel: Kastanjebruin.
Nek: Kastanjebruin.
Vleugeldekveren: Kastanjebruin.
Vleugelpennen: Kastanjebruin met donkere vlag.
Stuit
: Kastanjebruin.
Staart
: Bovenstaart: Kastanjebruin.
Bovenstaartdekveren: Kastanjebruin.
Onderstaart: Zwartbruin.
Onderstaartdekveren: Kastanjebruin.
Borst en onderlijf: Keel, bef: Zwartbruin.
Borst: Crèmewit.
Onderlijf: Crèmewit.
Flanken: Crème.
Broek: Zwartbruin.
Billen: Zwartbruin.
Anus: Zwartbruin.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: Loodgrijs.
Nagels: Hoornkleurig.
Snavel
: Bovensnavel: Loodkleurig.
Ondersnavel: Loodkleurig.
Ogen
: Ogen: Zwart.
Oogranden: Grijszwart.

Keurtechnische opmerking:
Er bestaan drie ondersoorten die lichte kleurverschillen vertonen.

K.B.O.F. ©

T.C. EXOTEN UITGAVE 2005

WITKOPNON
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Lonchura maja (munia)
Grootte: 11 cm.

MAN
Kop

K.

: De schedel is wit, het achterhoofd wit met een bruine waas.
Het masker is wit.
De wangen zijn wit.
De keel is wit met een bruine waas.
De nek is wit met een bruine waas overgaand in het kastanjebruine zadel.
Rug en vleugeldek: De rug is kastanjebruin.
Het zadel is kastanjebruin.
De vleugeldekveren zijn kastanjebruin.
De vleugelpennen zijn kastanjebruin met een donkerdere binnenvlag.
Stuit
: Roodbruin.
Staart
: Bovenstaart roodbruin.
Bovenstaartdekveren licht kastanjebruin overgaand naar roodbruin.
Onderstaart is kastanjebruin.
Onderstaartdekveren zijn zwart.
Borst en onderlijf: Borst licht roodbruin overgaand in zwarte benedenborst.
Onderlijf is zwart.
De flanken donker kastanjebruin.
De broek is zwart.
De aarsstreek is zwart.
Hoorndelen : Poten: Leigrijs.
Nagels: Grijs.
Snavel
: Licht grijsblauw.
Ogen
: Donkerbruin.
Oogranden: Licht grijswit.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop heeft een minder zuivergekleurde kop.
Er is een grote variatie in kleurdiepte van kop en lichaam.

T.C. EXOTEN UITGAVE 2002

ZWARTKOPNON
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Lonchura malacca atricapilla
Grootte: 11 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel zwart.
Wangen zwart.
Keel zwart.
Nek zwart.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel kastanjebruin.
Vleugeldekveren kastanjebruin.
Vleugelpennen donkerbruin met een kastanjebruine buitenvlag.
Stuit
: Kastanjebruin.
Staart
: Bovenstaart donkerbruin met kastanjebruine buitenvlaggen.
Bovenstaartdekveren kastanjebruin.
Onderstaart zwartbruin.
Onderstaartdekveren zwartbruin.
Middenste staartpennen zijn gepunt, kastanjebruin met donkerder veerkernen.
Borst en onderlijf: Borst zwart.
Onderlijf zwart, vanaf de buik bevindt zich een zwart veerveld wat één geheel vormt met het
zwartbruine onderstaartdek. De afscheiding van de buikvlek loopt in een vloeiende lijn, vanaf
de staartinplant langs de flanken en de pootinplant heen, naar het midden van de bovenbuik.
Een goed afgelijnde kastanjebruine band van 1 a 1,5 cm bevindt zich tussen de zwarte borst
en de zwarte buik.
De aars is zwartbruin.
Hoorndelen : Poten en loopbenen zijn blauwgrijs.
Nagels
: Blauwgrijs.
Snavel
: Boven- en ondersnavel zijn blauwgrijs.
Ogen
: Zwartbruin.
Oogranden : Licht grijswit.
POP

: De pop is keurtechnisch gelijk aan de man.

Keurtechnische opmerking:
Bij de zwartkopnon is de overgang van de zwarte kop en borst met de kastanjebruine rug en
buik, via een diep gebogen lijn van vleugelbocht naar vleugelbocht, niet zo scherp als bij de
chinese zwartkopnon.
K.B.O.F. ©
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BRUINBORSTRIETVINK
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Lonchura castaneothorax
Grootte: 11 à 12 cm

: Schedel licht tot donker grijsbruin met een donkerbruine schubtekening.
Masker en wangen zijn zwartbruin met een bruine nerftekening.
Kin en keel zwartbruin.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel diep kaneelbruin.
Vleugeldekveren diep kaneelbruin.
Vleugelpennen grijsbruin met een geelbruine omzoming.
Stuit
: Diep kaneelbruin.
Staart
: Bovenstaartdekveren diep kaneelbruin.
Bovenstaart grijsbruin met een geelbruine omzoming.
Onderstaartdekveren zwartbruin.
Onderstaart grijsbruin.
Borst en onderlijf: Borst kastanjebruin, afgelijnd met een onregelmatige zwartbruine band. Het onderste gedeelte van de band is iets afgezakt aan de zijkanten en niet gesloten in het midden.
Het onderlijf is crèmekleurig waarop een bruine waas zichtbaar is.
Op de flanken een onregelmatige zwartbruine kamtekening.
Broek en billen zwartbruin.
Anus witachtig uitlopend naar het onderlijf.
Hoorndelen : Poten: Blauwgrijs.
Nagels: Zwartgrijs.
Snavel
: Loodgrijs.
Ogen
: Ogen: Glanzend bruin.
Oogranden: Grijs.

K.

Kop

K.B.O.F. ©
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DWERGRIETVINK
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Lonchura castancothorax sharpei
Grootte: 10 cm

: Schedel: Grijs aan de snavelbasis, overgaand naar bleekbruine hamering tot in de nek.
Masker, wangen en teugel: Zwart.
Keel: Zwart.
Rug en vleugeldek: Nek: Grijs, bruin gehamerd.
Rug en zadel: Bruin.
Vleugeldekveren: Bruin.
Vleugelpennen: Donkerbruin.
Stuit
: Kastanjebruin.
Staart
: Bovenstaartdekveren: Kastanjebruin.
Bovenstaart: Kastanjebruin.
Staartpennen: Bruin.
Onderstaartdekveren: Zwart.
Onderstaart: Bruin.
Borst en onderlijf: Borst: Bleekbruin, met daaronder een zwarte afscheidingsband.
Onderlijf: Wit.
Flanken: Zwart, met een witte dwarstekening.
Broek: Zwart.
Anus: Wit.
Hoorndelen : Poten: Donker hoornkleurig.
Loopbeen: Loodkleurig.
Nagels: Zwartbruin.
Snavel
: Boven- en ondersnavel: Loodkleurig.
Ogen
: Ogen: Zwart
Oogranden: Grijs.

K.

Kop

K.B.O.F. ©
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BRUINRUGEKSTERTJE
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Spermestes bicolor nigriceps
Grootte: 10 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel, masker, wangen en teugel: Zwart.
Keel en bef zijn zwart.
Rug en vleugeldek: Rug: Donker kastanjebruin.
Zadel: Donker kastanjebruin.
Nek: Zwart.
Vleugeldekveren: Zwartgrijsbruin.
Vleugelpennen: Zwartgrijsbruin met kleine witte puntjes.
Stuit
: Zwart met witte dwarsstreepjes en puntjes.
Staart
: Bovenstaart: Zwart.
Bovenstaartdekveren: Zwart met witte dwarsstreepjes en witte puntjes.
Onderstaart: Zwart.
Onderstaartdekveren: Wit.
Borst en onderlijf: Borst: Zwart, dat aan de zijkanten overgaat naar de flanken.
Onderlijf: Wit.
Flanken: Zwart met brede witte zomen.
Broek: Wit.
Anus: Wit.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: Zwartgrijs.
Nagels: Zwart.
Snavel
: Bovensnavel: Loodgrijs.
Ondersnavel: Loodgrijs.
Ogen
: Ogen: Bruin.
Oogranden: Zwartgrijs.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop is keurtechnisch gelijk aan de man.
Gelijkend op deze bestaat er nog een ondersoort die op de rug en het zadel rood gekleurd
is en een spierwit onderlijf bezit. Deze noemt roodrugekstertje (Spermestes bicolor rufodosalis).

T.C. EXOTEN UITGAVE 2005

GLANSEKSTERTJE
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Spermestes bicolor
Grootte: 9,5 cm

K.

MAN
Kop
: Schedel, masker, wangen en teugel zijn groenglanzend zwart.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel zwart.
De nek is groenglanzend zwart.
De vleugeldekveren zijn zwart.
De vleugelpennen zijn zwart, op de binnenste vleugelpennen van beide vleugels moeten er
2 a 4 kleine witte stipjes symmetrisch aanwezig zijn.
Stuit
: Zwart met een minimale groene glans.
Staart
: Bovenstaart zwart.
Bovenstaartdekveren zwart.
Onderstaart zwart.
Onderstaartdekveren wit.
Borst en onderlijf: Keel en bef groenglanzend zwart.
Borst zwart.
Onderlijf wit.
Flanken zwart met witte zomen waardoor een schubtekening ontstaat.
Broek en anus zijn wit.
Hoorndelen : Poten en loopbenen donkergrijs.
Nagels
: Zwart.
Snavel
: Boven- en ondersnavel blauwgrijs met zwarte zijranden die de afscheiding tussen beide
snaveldelen accentueren.
Ogen
: Donkerbruin.
Oogranden grijs.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop is keurtechnisch gelijk aan de man.
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REUZENEKSTERTJE
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Spermestes Fringilloides
Grootte: 12 cm

K.

MAN en POP
Kop
: Schedel, masker, wangen en teugel zijn zwart.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel zijn donkerbruin, de nek is zwart.
Vleugeldekveren zijn donkerbruin, op de schouders witachtige schachtstreepjes.
De vleugelpennen zijn donkerbruin.
Stuit
: Zwart.
Staart
: Bovenstaart: Bruinachtig zwart.
Bovenstaartdekveren: Bruinachtig zwart.
Onderstaart: Zwart.
Onderstaartdekveren: Crèmewit.
Borst en onderlijf: Keel en bef zijn zwart.
Borst wit, tussen keel en borst zo goed mogelijk afgelijnd.
Onderlijf: Crèmewit
Flanken: Zwart met witte banden en een onregelmatige roestbruine vlek.
Anus en broek: Crèmewit.
Hoorndelen : Poten en loopbenen zijn blauwgrijs.
Nagels: Zwartgrijs.
Snavel
: Bovensnavel: Zwart.
Ondersnavel: Loodgrijs.
Ogen
: Ogen: Roodbruin.
Oogranden: Lichtbruin.

K.B.O.F. ©
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SENEGAL EKSTERTJE
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Spermestes C. Calcullata
Grootte: 9 cm

K.

MAN en POP
Kop
: Schedel, masker, wangen en teugel zijn zwart en hebben een groene glans.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel zijn donker grijsbruin.
De nek is zwart en vertoont een groene glans.
Vleugeldekveren: Donker grijsbruin, op de schouders komt er een groenglanzende vlek voor.
Vleugelpennen: Donker grijsbruin met witte stippen.
Stuit
: Witachtig donkerbruin met een zwartbruine dwarstekening.
Staart
: Bovenstaartdekveren: Witachtig donkerbruin met een zwartbruine dwarstekening.
Bovenstaart: Zwartbruin.
Onderstaartdekveren: Wit, met een zwartbruine dwarstekening.
Onderstaart: Zwartbruin.
Borst en onderlijf: Keel en bef zijn zwart met een groene glans.
Borst: Zwart met glanzendgroene zijkanten.
Onderlijf: Wit.
Broek en flanken: Grijsachtig bruin met witte dwarsbanden.
Anus: Wit.
Hoorndelen : Poten en loopbenen zijn zwart.
Nagels: Zwart.
Snavel
: Bovensnavel: Zwart.
Ondersnavel: Loodgrijs.
Ogen
: Ogen: Bruin.
Oogranden: Crèmebruin.

K.B.O.F. ©
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ZWARTRUGEKSTERTJE
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Spermestes bicolor poensis
Grootte: 10 cm

K.

MAN
Kop
: Schedel, masker, wangen en teugel groenglanzend zwart.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel zwart.
De nek groenglanzend zwart.
Vleugeldekveren zwart.
Vleugelpennen zwart met kleine witte stipjes op de buitenvlag.
De witte stippen op het vleugeldek dienen symmetrisch aanwezig te zijn.
Stuit
: Zwart.
Staart
: Bovenstaartdekveren zwart met witte stipjes.
Bovenstaart zwart.
Onderstaartdekveren wit.
Onderstaart zwart.
Borst en onderlijf: Keel en bef groenglanzend zwart.
Borst groenglanzend zwart met een zo regelmatig mogelijke aflijning.
Onderlijf wit.
Flanken zwart met witte zomen waardoor een schubtekening ontstaat.
Broek en anus wit.
Hoorndelen : Poten en loopbenen zijn donkergrijs.
Nagels zwart.
Snavel
: Bovensnavel en ondersnavel blauwgrijs, met zwarte snijranden die de afscheiding tussen beide
snaveldelen accentueren.
Ogen
: Ogen bruin.
Oogranden donkergrijs.
POP
: De pop is keurtechnisch gelijk aan de man.

K.B.O.F. ©
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BORNEO BRONZEMAN

MAN
Kop

K.
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Lonchura Fuscans
Grootte: 10cm

: Schedel zwartbruin.
Masker donkerder dan schedel en wangen.
Wangen zwartbruin.
Rug en vleugeldek: Zwartbruin omzoomd met een nog donkerdere zwartbruine kleur waardoor een schubeffect ontstaat.
De vleugelpennen zijn zwartbruin.
Stuit
: Zwartbruin.
Staart
: Bovenstaart zwartbruin.
Onderstaart zwartbruin.
Onderstaartdekveren zwartbruin, licht omzoomd.
Borst en onderlijf: Keel en bef zijn zwartbruin.
De borst is zwartbruin.
Het onderlijf is zwartbruin, omzoomd met een nog donkerdere zwartbruine kleur waardoor
eveneens een schubbeneffect ontstaat.
De flanken zijn zwartbruin, omzoomd met een nog donkerdere zwartbruine kleur waardoor
eveneens een schubbeneffect ontstaat.
Hoorndelen : Poten en loopbenen leigrijs.
Nagels
: Zwart.
Snavel
: Bovensnavel zwart, ondersnavel blauwgrijs, aan de basis is hij iets lichter blauw.
Ogen
: Donkerbruin.
POP

K.B.O.F. ©

: Uiterlijke kenmerken gelijk aan deze van de man
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JAVA BRONZEMAN
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Lonchura leucogastroidus
Grootte: 11 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel donkerbruin.
Masker zwartbruin rond de ogen.
Wangen donkerbruin, iets lichter dan de schedel.
Rug en vleugeldek: Rug, nek, mantel en schouders zijn donkerbruin.
Vleugeldek donkerbruin met fijne crèmebruine schachtstreepjes die niet prominent aanwezig
zijn.
Stuit
: Zwartbruin.
Staart
: Bovenstaart zwartbruin.
Onderstaart zwartbruin.
Onderstaartdekveren zwartbruin.
Borst en onderlijf: Borst zwartbruin.
Onderlijf crèmewit, scheiding borst en onderlijf loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht.
Flanken crèmewit.
Hoorndelen : Poten en loopbenen grijs.
Nagels
: Zwart.
Snavel
: Bovensnavel zwart, ondersnavel blauwgrijs, aan de basis iets lichterblauw.
Ogen
: Donkerbruin.
POP

: Uiterlijke kenmerken gelijk aan deze van de man.

Keurtechnische opmerking:
Enige tolerantie bij het tonen van een lichte flanktekening tegen de broek.

K.B.O.F. ©
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MOLUKKEN BRONZEMANNETJE

B.
O

.F
.

Lonchura molucca
Grootte: 10 cm

K.

MAN en POP
Kop
: Schedel: Zwart.
Masker: Zwart.
Wangen: Zwart.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: Bruin.
Nek: Bruin.
Vleugeldekveren: Bruin.
Vleugelpennen: Bruin met een zwartbruine omzoming.
Stuit
: Gebrokenwit met een zwarte golftekening.
Staart
: Bovenstaart: Zwartbruin.
Bovenstaartdekveren: Zwartbruin.
Onderstaart: Zwartbruin.
Onderstaartdekveren: Gebrokenwit met een schubtekening.
Borst en onderlijf: Keel en bef: Zwart.
Borst: Zwart afgelijnd met onderlijf.
Onderlijf: Gebrokenwit met een zwartbruine golftekening.
Flanken, broek en anus: Gebrokenwit met een zwartbruine golftekening.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: Grijs.
Nagels: Grijs.
Snavel
: Bovensnavel: Zwart.
Ondersnavel: Loodgrijs.
Ogen
: Ogen: Bruin.
Oogranden: Donkergrijs.

K.B.O.F. ©
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SPITSSTAARTBRONZEMANNETJE

.F
.

Lonchura striata
Grootte 10 cm

B.
O

MAN
Kop

K.

: Schedel: zwart maar op achterschedel overgaand in donkerbruin.
Masker: zwart.
Wangen: zwart.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: donkerbruin met een zichtbare nerftekening.
Nek: donkerbruin.
Vleugeldekveren: zwartbruin met een crèmekleurige bestreping in de lengterichting.
Vleugelpennen: zwartbruin.
Stuit
: Rosbruin.
Staart
: Lancetvormig.
Bovenstaart: zwartbruin.
Bovenstaartdekveren: donkerbruin.
Onderstaart: zwartbruin.
Onderstaartdekveren: bruin met een crèmekleurige bestreping in de lengterichting.
Borst en onderlijf: Keel en bef: zwartbruin met een lichte crèmekleurige omzoming.
Borst: zwartbruin met een lichte crèmekleurige omzoming.
Onderlijf: crèmekleurig.
Flanken: bruingrijs met een crèmekleurige bestreping.
Broek: bruingrijs.
Anus
: Donker bruingrijs.
Hoorndelen·: Poten en loopbenen: blauwgrijs.
Nagels: zwart.
Snavel
: Bovensnavel: zwart.
Ondersnavel: loodgrijs.
Ogen
: Ogen: bruin.
Oogranden: bruin.
Keurtechnische opmerking:
Er bestaan zeven ondersoorten.

K.B.O.F. ©
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PARELHALSAMADINE

B.
O

.F
.

Lonchura griseicapilla
Grootte: 12 cm

: Schedel grijs, wit gehamerd en masker grijs.
Wangen loodgrijs met witte parels en teugel donkergrijs.
Keel wit gepareld in V-vormige lijn.
Rug en vleugeldek: Rug kastanjebruin
Vleugeldekveren donkerbruin.
Vleugelpennen zwartbruin.
Stuit
: Wit.
Staart
: Bovenstaartdekveren wit
Bovenstaart zwartbruin.
Onderstaartdekveren crèmewit.
Onderstaart zwartbruin, waarvan de twee buitenste pennen korter zijn en een crèmekleurige spiegel bezitten.
Borst en onderlijf: Borst en onderlijf vanaf de grijze keel kastanjebruin dat naar de buik toe lichter van
kleur is.
Hoorndelen : Poten: Donkergrijs.
Nagels: Zwart.
Snavel
: Bovensnavel donkergrijs.
Ondersnavel blauwgrijs.
Ogen
: Ogen: Zwartbruin.
Oogranden: Grijs.

K.

Kop

Keurtechnische opmerking:
Deze vogels hebben een licht afgeplatte schedel.

K.B.O.F. ©
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TIMOR PADDA

B.
O

.F
.

Padda fuscata
Grootte: 13 cm

: Schedel en teugel vanaf de bovensnavel zwart dat doorloopt tot in de nek. Vanaf de
ondersnavel is de keel zwart. De wangen zijn wit tot grauwwit.
Rug, vleugeldek: Vanaf de regelmatige en scherpe kleurafscheiding in de nek is de rug en het vleugeldek
donkerbruin. De vleugelpennen zijn zwartbruin.
Stuit
: Donkerbruin tot zwart.
Staart
: De bovenstaartdekveren zijn donkerbruin.
De bovenstaart is zwartbruin.
De onderstaartdekveren zijn crèmebeige.
De onderstaart is lichtbruin.
Borst, onderlijf: Vanaf de zwarte keel is de borst zwartbruin, de overgang is geleidelijk en regelmatig.
Het onderlijf is crèmebeige. De kleurafscheiding tussen borst en buik is scherp en regelmatig. Zij vormt een lijn van vleugelbocht tot vleugelbocht.
De flanken, broek en aarsstreek zijn crèmebeige.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig tot lichtgrijs.
Nagel: Hoornkleurig tot donkergrijs.
Snavel
: Zilvergrijs.
Ogen
: Kastanjebruin.

K.

Kop

Keurtechnische opmerking:
De vogel moet in een goede conditie verkeren. De kleurvelden moeten regelmatig van
kleur zijn, de kleurafscheidingen regelmatig en scherp.
Foutief zijn: Bont onder de snavel, gerafelde pennen, schubben op de poten, geschilferde
snavel, te lange nagels …

K.B.O.F. ©
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LOODBEK

B.
O

.F
.

Lonchura Malabari
Grootte: 11 à 12 cm

: Schedel: bovenschedel donkerbruin waarvan het veermidden zwartbruin is. Hierdoor ontstaat
een hamertekening die duidelijk zichtbaar is.
Wangen: wit met een grijze waas.
Wenkbrauwen: wit met een grijze waas.
Keel: Crémewit, moet egaal van kleur zijn.
Rug en vleugeldek:Rug en vleugeldekveren: donkerbruin met een lichtgrijze waas.
Vleugelpennen: zwartbruin.
Stuit
: Wit zoals het middenste van de bovenstaartdekveren. De zijkanten van de bovenstaartdekveren zijn zwartbruin.
Staart
: Bovenstaartdekveren: wit.
Bovenstaart: zwartbruin.
Onderstaartdekveren: wit.
Onderstaart: zwartbruin.
Borst en onderlijf: Borst: crèmewit, moet egaal van kleur zijn.
Onderlijf: crèmewit.
Flanken: beigebruin met een scherpe en regelmatig ononderbroken dwarstekening (de flank
begint aan de vleugelbocht en eindigt aan de broek).
Billen: wit.
Anus: wit.
Hoorndelen : Poten: vleeskleurig.
Nagels: grijs.
Snavel
: Loodgrijs, waarvan de snavelsnede en punt donkergrijs zijn.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin.
Oogranden: Loodgrijs.

K.

Kop

K.B.O.F. ©
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LOODBEK GRIJS

B.
O

.F
.

Grootte: 11 à 12 cm.

: De schedel is grijs. De veertjes hebben een zwart veermidden. Hierdoor ontstaat een
hamertekening die duidelijk zichtbaar is. De achterschedel en de nek zijn grijs. De teugels en wangen zijn wit met een grijze tot loodgrijze waas.
Boven en onder, loopt langs het oog een witte grijsbewaasde fijne band.
De keel is wit met een lichtgrijze waas.
Rug en vleugeldek: De rug en het vleugeldek zijn grijs waarvan de vleugeldekveren iets donkerder zijn.
De vleugelpennen zijn zwart.
Stuit
: De stuit is wit.
Staart
: Bovenstaartdekveren zijn wit.
Bovenstaart zwart.
Onderstaartdekveren wit.
Onderstaart zwart.
Borst en onderlijf: De borst, de buik en het achterlijf zijn wit met een lichtgrijze waas.
De flanken zijn wit met een lichtgrijze waas waarop nog duidelijk de flanktekening aanwezig is. De flanktekening begint aan de vleugelbocht en eindigt aan de broek.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Bruin.
Snavel
: Bovensnavel loodgrijs met donkergrijze snijkanten en snavelpunt.
Ondersnavel loodgrijs.
Ogen
: Ogen: Zwart.
Oogranden: Loodgrijs, iets lichter dan snavelkleur.

K.

Kop

Keurtechnische opmerking:
Van het rugdek en zadel moet de kleur liefst zo egaal mogelijk zijn.
Enige tolerantie is toegelaten voor wat betreft de dunnere wangbevedering.

K.B.O.F. ©
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LOODBEKJE PASTEL

B.
O

.F
.

Grootte: 11 à 12 cm

: De schedel is lichtbruin met een grauwe waas. Het middenste deel van de veertjes is
donkerder waardoor er een hamertekening ontstaat, die duidelijk zichtbaar is. De kleur van
de schedel gaat geleidelijk aan over naar grauwbeige in de nek.
De teugels zijn beigewit, de wangen en de keel wit.
Boven en onder het oog is er een witte tot beigewitte rand aanwezig.
Rug en vleugeldek: De rug, het vleugeldek zijn licht beige van kleur en dit zo egaal mogelijk.
De vleugelrand en de grote pennen zijn bruin.
Deze kleur is praktisch gelijk aan deze van de veermiddens op de schedel.
De overgang van de kleur van de vleugelrand naar het beige vleugeldek
is strak.
Stuit
: De stuit en het midden van het staartdek is wit.
Staart
: Bovenstaartdekveren zijn wit.
Bovenstaart grauwbruin met een roodachtige waas.
Onderstaartdekveren zijn wit.
Onderstaart is grauwbruin.
Borst en onderlijf: Het wit van de keel loopt verder over de borst naar het onderlijf, anaalstreek en flanken.
Een lichte crème waas is toegelaten.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Grijsbruin.
Snavel
: Loodgrijs. De snijranden en het punt zijn donkerder van kleur.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin.
Oogranden: Grijsbruin.

K.

Kop

Keurtechnische opmerking:
Een egale kleur van rug en vleugeldek is vereist, hoe egaler deze kleur hoe beter.
Een zeer lichte flanktekening verhoogt de kwaliteit van de vogel maar is niet vereist.

K.B.O.F. ©
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ZILVERBEK

B.
O

.F
.

Lonchura Cantans
Grootte: 11 à 12 cm

: Schedel en masker zijn lichtbruin, zwart gehamerd.
Wangen: lichtbruin.
Keel: beigebruin, beige omzoomd en uitvloeiend naar de borst.
Rug en vleugeldek: Bruin, de vleugeltekening moet minimaal aanwezig zijn.
Stuit
: zwartbruin.
Staart
: zwartbruin.
Bovenstaartdekveren: zwartbruin.
Bovenstaart: zwartbruin.
Onderstaartdekveren: beigewit.
Onderstaart: zwartbruin.
Borst en onderlijf: Borst: beigebruin, beige omzoomd.
Onderlijf: beigewit.
Flanktekening: beigebruin.
Billen: beigewit.
Anus: beigewit.
Hoorndelen : Poten: donker hoornkleurig (egaal van kleur).
Nagels: donker hoornkleurig.
Snavel
: Bovensnavel: zilvergrijs met een roze schijn.
Ondersnavel: zilvergrijs.
Ogen
: Ogen: zwartbruin.
Oogranden: zilvergrijs.

K.

Kop

Keurtechnische opmerkingen:
De vleugeltekening moet minimaal aanwezig zijn.
De flanktekening (minimaal 10 streepjes) moet duidelijk en in kamvorm aanwezig zijn en
begint ter hoogte van de vleugelbocht en eindigt aan de broek.
Een loodkleurige snavel is volledig foutief (hybride), witte vlekjes onder de snavel en op de rug
of op het vleugeldek duidt op bontheid.

K.B.O.F. ©
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ZILVERBEK BRUIN

Kop

K.

B.
O

.F
.

Grootte 11 à 12 cm

: Schedel en masker zijn egaal warm crèmebruin, de kop is licht gehamerd.
Keel: egaal warm crèmebruin, licht gehamerd.
Rug en vleugeldek: Rug is warm crèmebruin.
Vleugeldek is warm crèmebruin met een waarneembare omzoming.
Vleugelpennen zijn bruin.
Stuit
: Bruin.
Staart
: Bovenstaart is bruin.
Bovenstaartdekveren zijn roodbruin.
Onderstaart is bruin.
Onderstaartdekveren zijn crèmewit met een bruine waas.
Borst en onderlijf: De borst is warm crèmebruin, gehamerd en zachtjes uitvloeiend naar het onderlijf.
Onderlijf is crèmewit.
Flanken zijn warmcrème met een lichte bruine flanktekening.
Billen en anusstreek zijn crèmewit.
Hoorndelen : Poten zijn vleeskleurig.
Nagels: hoornkleurig.
Snavel
: Beigeroze.
Ogen
: Ogen: Zwartbruin
Oogranden: Blauwgrijs.

K.B.O.F. ©
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ZILVERBEK DONKERBUIK

B.
O

.F
.

Lonchura Cantans
Grootte 11 à 12 cm

K.

Kop
: Schedel en masker: Bruin met een donkere hamertekening.
Wangen
: Bruin.
Rug, vleugeldek: Bruin met een lichtzilveren waas die een lichtere dwarstekening vertoont.
Vleugelpennen zwartbruin.
Stuit
: Zwartbruin.
Staart
: Bovenstaartdekveren zwartbruin.
Bovenstaart zwartbruin.
Onderstaartdekveren zwartbruin.
Onderstaart zwartbruin.
Borst en onderlijf:Borst bruin, licht gehamerd.
Onderlijf donkerbruin.
Flanken donkerbruin getekend op een bruine ondergrond.
Hoorndelen
: Poten: Zilvergrijs
Nagels: Hoornkleurig.
Snavel
: Zilverblauw met een roze waas, zo egaal mogelijk.
Ogen
: Ogen: Zwartbruin.
Oogranden: Blauwgrijs.

K.B.O.F. ©
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ZILVERBEK DONKERBUIK BRUIN

: De schedel, keel en nek zijn zacht, egaal en warmcrèmebruin van kleur.
De kop en de keel vertonen een warmbruine hamertekening.
Rug en vleugeldek: De rug en het vleugeldek zijn zacht, egaal en warmcrèmebruin van kleur.
Het vleugeldek vertoont een warmbruine omzoming.
De buitenste vleugelpennen zijn donkerbruin.
Stuit
: Donkerbruin.
Staart
: Donkerbruin.
De onderstaart is lichter bruin van kleur.
Borst en onderlijf: De borst is zacht, egaal en warmcrèmebruin van kleur.
Het onderlijf en de flanken zijn warmcrèmebruin met een waarneembare omzoming.
De broek en de anusstreek zijn iets donkerder van kleur.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Hoornkleurig.
Snavel
: De bovensnavel is beigeroos en de ondersnavel beige-grijs.
Ogen
: Ogen: Zwartbruin.
Oogranden: Blauwgrijs.

K.

Kop

B.
O

.F
.

Grootte: 11 à 12 cm

K.B.O.F.©
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ZILVERBEK INO

B.
O

.F
.

Lonchura cantans
Grootte: 11 à 12 cm

K.

Kop
: Kop, keel en nek: Wit.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: Wit.
Nek: Wit.
Vleugeldekveren: Wit.
Vleugelpennen: Wit.
Stuit
: Rozekleurig, kan variëren in kleurdiepte.
Staart
: Bovenstaart: Wit met een roze waas.
Onderstaart: Wit
Borst en onderlijf: Keel en bef: Wit.
Borst: Wit
Onderlijf: Wit.
Flanken, broek en anus: Wit.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: Vleeskleurig.
Nagels: Vleeskleurig.
Snavel
: Hoornkleurig met een roze waas.
Ogen
: Ogen: Helderrood.
Oogranden: Zilvergrijs met een blauwe waas.

POP
Keurtechnisch gelijk aan de man.
Keurtechnische opmerking:
De wangen en de vleugelbouten mogen niet doorzichtig zijn.

K.B.O.F. ©
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STANDAARDEISEN

B.
O

.F
.

EXOTEN

K.

Afrikaanse exoten

K.B.O.F.

ANGOLA BLAUWFAZANT

B.
O

.F
.

Uraeginthus Angolensis
Grootte: 13 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel en masker zijn bruin met een grijze waas.
Het masker is blauw.
De keel is blauw.
Rug en vleugeldek: Nek, rug en zadel zijn bruin met een grijze waas.
Vleugel en vleugeldekveren zijn bruin met een grijze waas.
De vleugelpennen zijn donkerbruin.
Stuit
: Blauw.
Staart
: Bovenstaart: Donkerblauw met een donkere nerf.
Bovenstaartdekveren: Lichtblauw.
Onderstaart: Donkerblauw.
Onderstaartdekveren: Bruin.
Borst en onderlijf: Borst: Blauw.
Onderlijf: Lichtbruin.
Flanken: Blauw.
Broek en anus: Lichtbruin.
Poten
: Poten, loopbenen en nagels zijn lichtbruin.
Snavel
: Bovensnavel en ondersnavel zijn paarsrood met een zwartblauwe punt.
Ogen
: Ogen: Roodbruin.
Oogranden: Lichtblauw.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop is over het algemeen iets lichter van kleur, soms moeilijk te onderscheiden van de man
blauwfazant.
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BLAUWFAZANTJE

K.

B.
O

.F
.

Uraeginthus Bengalus
Grootte: 12 à 13 cm.

MAN
Kop
: Schedel en masker: Schedel bruin, masker blauw en wangen rood.
Rug, vleugeldek: Rug, vleugeldek en zadel zijn bruin.
: De vleugelpennen zijn donkerbruin met een lichte opbleking aan de buitenkant.
Stuit
: Blauw.
Staart
: De bovenstaart is donkerbruin met een blauwe waas.
: De bovenstaartdekveren zijn blauw.
: De onderstaart is donkerbruin.
: De onderstaartdekveren zijn lichtbruin.
Borst en onderlijf: Borst en flanken blauw.
: Het onderlijf is lichtbruin overgaand naar vuilwit naar de anus toe.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Hoornkleurig.
Snavel
: Licht wijnrood, snavelsnede en punt donkerbruin.
Ogen
: Ogen bruin.
Oogranden: Wit.
POP

K.B.O.F. ©

: Mist rode wangen, masker iets minder groot als bij de man.
De blauwe kleur is lichter en loopt op de borst en in de flanken niet zo ver door als bij de
man.
T.C. EXOTEN UITGAVE 2007

BLAUWKOPBLAUWFAZANTJE

B.
O

MAN
Kop

.F
.

Uraeginthus Cyanocephalus
Grootte: 12,5 à 13,5 cm

K.

: Schedel, kop en masker blauw.
Keel en nek blauw.
Rug, vleugeldek: Rug en zadel zijn lichtbruin.
De vleugeldekveren zijn lichtbruin.
De vleugelpennen zijn donkerbruin met een lichte opbleking aan de buitenkant.
Stuit
: Blauw.
Staart
: Bovenstaartdekveren blauw.
Bovenstaart donkerbruin met een blauwe waas.
Onderstaartdekveren lichtbruin.
Onderstaart donkerbruin.
Borst en onderlijf: De borst is blauw.
Onderlijf lichtbruin dat naar de anus toe overgaat naar vuilwit.
Flanken blauw.
Billen lichtbruin met een witte waas.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig
Nagels: Hoornkleurig
Snavel
: Wijnrood
Snavelpunt en snede: Donkerbruin
Ogen
: Grijs
Oogranden: Wit
POP
Kop
: Schedel en nek lichtbruin en masker lichtblauw.
Rug, vleugeldek: Rug en zadel lichtbruin, vleugeldekveren lichtbruin, vleugelpennen donkerbruin met een
lichte opbleking aan de buitenkant.
Stuit
: Lichtblauw.
Staart
: Bovenstaartdekveren lichtblauw, bovenstaart donkerbruin met een lichtblauwe waas.
Onderstaartdekveren lichtbruin en onderstaart donkerbruin.
Borst en onderlijf: Borst lichtblauw
Onderlijf lichtbruin (lichter dan bij de man) dat naar de anus toe overgaat naar vuilwit.
Flanken lichtblauw.
Billen lichtbruin met een witte waas.
Hoorndelen : Poten, nagels en snavel gelijk bij de man.
Ogen
: Ogen en oogranden gelijk bij de man.

K.B.O.F.©
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GRANAATASTRILDE

.F
.

Uraeginthus granatina
Grootte: 14 cm

MAN
Kop

K.

B.
O

: De schedel is roodbruin.
Wangen paarsblauw.
Zwarte bavet en zwarte teugels.
Boven de snavel en tussen de wangen loopt een blauwe band.
Rug en vleugeldek: Rug en vleugels roodbruin.
Vleugeldekveren roodbruin.
Vleugelpennen donkerbruin.
Stuit
: Blauwachtig paars.
Staart
: Bovenstaartdekveren blauwachtig paars.
Bovenstaart zwartbruin.
Onderstaartdekveren blauwachtig paars.
Onderstaart zwartbruin.
Borst en onderlijf: De borst is roodbruin.
Het onderlijf is roodbruin tot aan de pootinplanting.
De broek is roodbruin.
De anusstreek is zwartbruin.
Hoorndelen : Poten: Zwartbruin.
Nagels: Zwart.
Snavel
: Rood.
Ogen
: Ogen: Bruin.
Oogranden: Oranje.

POP
Schedel en masker: De schedel is bruin, de wangen licht paars, de keel beigebruin en de teugels zwart.
Boven de snavel en tussen de wangen loopt een blauwe band.
Rug en vleugeldek: Rug en vleugels bruin, vleugeldekveren bruin en donkerbruine vleugelpennen.
Stuit
: Blauw.
Staart
: Bovenstaartdekveren blauw en bovenstaart donkerbruin met een blauwe waas.
Onderstaartdekveren beigebruin en onderstaart donkerbruin.
Borst en onderlijf: Borst kaneelbruin. Onderlijf en broek beigebruin. Anusstreek licht beigebruin.
Hoorndelen : Poten: Donkerbruin.
Nagels: Donkerbruin.
Snavel
: Lichtrood.
Ogen
: Ogen: Bruin.
Oogranden: Licht oranje.
K.B.O.F. ©
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PURPERGRANAATASTRILDE MAN

: Schedel kastanjebruin.
Wangen kastanjebruin.
Teugelzone diepblauw.
Masker vanaf snavelbasis rond de ogen diepblauw.
Keel kastanjebruin.
Rug en vleugeldek: Rug kastanjebruin, zadel donkerbruin en nek kastanjebruin.
Vleugeldek, vleugeldekveren en vleugelpennen donkerbruin.
Stuit
: Diepblauw.
Staart
: Bovenstaart zwart.
Bovenstaartdekveren diepblauw.
Staartpennen zwart met een blauwe waas.
Onderstaart zwart.
Onderstaartdekveren donkerbruin met een blauwe waas.
Borst en onderlijf: Onderlijf bruin.
Borst, flanken, broek en anus zijn blauw met een bruine waas.
Hoorndelen : Poten en loopbenen zijn donkergrijs tot zwart.
Nagels donkerbruin.
Snavel
: Rood.
Ogen
: Rood met zwarte iris.
Oogranden rood.

K.

Kop

B.
O

.F
.

Uraeginthus Ianthinogaster
Grootte: 14 cm

K.B.O.F. ©
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PURPERGRANAATASTRILDE POP

: Schedel diep warmbruin.
Wangen en masker diepbruin.
Teugel en oogring lichtblauw.
Keel kaneelbruin.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel zijn bruin.
De nek is diep warmbruin.
Vleugeldek en vleugeldekveren zijn bruin.
De vleugelpennen zijn donkerbruin met een bleekbruine omzoming.
Stuit
: Diepblauw.
Staart
: Bovenstaart zwart.
Bovenstaartdekveren zijn donkerbruin met een blauwe waas.
Onderstaart donkerbruin.
De onderstaartdekveren zijn beigebruin.
Borst en onderlijf: Onderlijf beigebruin.
De borst is kaneelbruin waarop met lichte tot violetkleurige vlekjes.
Flanken en broek beigebruin.
Anus licht beigebruin.
Hoorndelen : Poten en loopbenen zijn donkergrijs tot zwart.
Nagels donkerbruin.
Snavel
: Bovensnavel lichtrood iets donkerder aan de basis.
Ondersnavel lichtrood.
Ogen
: Rood met een zwarte iris.
Oogranden oranje.

K.

Kop

B.
O

.F
.

Uraeginthus Ianthinogaster
Grootte: 14 cm

K.B.O.F. ©
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VUURVINK

.F
.

Lagonosticta Senegala
Grootte: 9 cm

MAN
Kop

K.

B.
O

: Schedel: donkerbruin met een karmijnrode waas. Wangen en masker zijn karmijnrood.
Voorhoofd en wenkbrauwstreep zijn karmijnrood.
Keel: Karmijnrood.
Rug en vleugeldek: Rug en vleugeldek: bruin met een rode waas.
Vleugelpennen en vleugeldekveren zijn donkerbruin.
Nek: donkerbruin met een karmijnrode waas.
Stuit
: Karmijnrood.
Staart
: Bovenstaartdekveren: karmijnrood.
Staartpennen: zwart.
Borst en onderlijf: Borst: karmijnrood, langs beide zijden bezet met witte stippen.
Onderlijf: karmijnrood overgaand in bruin naar de aars toe.
Flanken: bruin met een karmijnrode waas.
Hoorndelen : Poten, loopbenen en nagels: donker vleeskleurig.
Snavel
: Bovensnavel rood aan de zijkanten met zwarte basis.
Ondersnavel rood maar iets opgebleekt naar de snavelinplant toe.
Ogen
: Ogen: zwart.
Oogranden: volledig gesloten en geel van kleur.
POP
Kop
: Schedel: donkerbruin. Wangen en masker zijn bruin.
Voorhoofd en wenkbrauwstreep zijn karmijnrood maar minder uitgesproken dan bij de man.
Keel: bruin.
Rug en vleugeldek: Rug en vleugeldek zijn bruin.
Vleugelpennen en vleugeldekveren zijn bruin, de buitenste vleugelpennen zijn iets donkerder.
Nek: donkerbruin.
Stuit
: Karmijnrood.
Staart
: Bovenstaartdekveren: rood. Onderstaartdekveren: lichtbruin.
Staartpennen: zwart.
Borst en onderlijf: Borst: bruin, langs beide zijden bezet met witte stippen.
Onderlijf: bruin, iets lichter van kleur naar de aars toe.
Flanken: bruin.
Hoorndelen : Poten, loopbenen en nagels: donker vleeskleurig.
Snavel
: Bovensnavel rood aan de zijkanten met zwarte basis.
Ondersnavel rood maar iets opgebleekt naar de snavelinplant toe.
Ogen
: Ogen: zwart.
Oogranden volledig gesloten en geel van kleur.
Keurtechnische opmerking:
Stippen op borst moeten symmetrisch zijn aanwezig zijn.

K.B.O.F. ©
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AURORA ASTRILDE

B.
O

.F
.

Pytilia phoenicoptera
Grootte: 11 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel en masker zijn loodgrijs.
De wangen zijn loodgrijs.
De nek is loodgrijs.
De keel is loodgrijs met een fijne lichtgrijze bestreping.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: Loodgrijs.
Vleugel rood maar aan het uiteinde zwartgrijs.
Vleugeldekveren: Rood met doorschemerend loodgrijs.
Vleugelpennen: Zwartgrijs met aan de buitenzijde een rode omzoming.
Stuit
: Rood.
Staart
: Bovenstaart: Rood.
Bovenstaartdekveren: Rood.
Onderstaartdekveren: Zwartgrijs met brede lichtgrijze dwarsstrepen.
Borst en onderlijf: Loodgrijs met een fijn lichtgrijze bestreping.
Flanken en broek: Loodgrijs, fijn bleekgrijs gestreept.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Iets donkerder (bruin).
Snavel
: Boven- en ondersnavel zijn zwartgrijs.
Ogen
: Iris zwart met een bruine rand.
Oogranden zijn diepgrijs.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop is over het algemeen meer grijsbruin van kleur.

T.C. EXOTEN UITGAVE 2007

MELBA ASTRILDE

B.
O

.F
.

Pytilia melba
Grootte: 12 à 13cm

MAN
Kop

K.

: Schedel en wangen: grijs.
Masker: rood (geel bij geelsnavelmutant, zie afbeelding links onder).
Keel: Rood (geel bij de geelsnavelmutant).
Rug en vleugeldek: Nek: grijs.
Rug en zadel: olijfgroen.
Vleugeldekveren: donkerbruin olijfgroen omzoomd.
Vleugelpennen: donkerbruin olijfgroen omzoomd.
Stuit
: Dieprood (geel bij de geelsnavelmutant).
Staart
: Bovenstaart: olijfgroen.
Bovenstaartdekveren: roodbruin (geelbruin bij de geelsnavelmutant).
Staartpennen: donkerbruin, roodbruin omzoomd (geelbruin bij de geelsnavelmutant).
Onderstaartdekveren: crèmekleurig.
Onderstaart: Zwartbruin.
Borst en onderlijf: Borst: olijfgroen (ondersoort, oranjegeel, zie afbeelding links boven).
Onderlijf en anus: vuilwit.
Flanken: grijs gestreept.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: loodgrijs.
Nagels: donkerder dan loopbeen.
Snavel
: Boven- en ondersnavel: rood (geel bij de geelsnavelmutant).
Ogen
: Ogen: zwart.
Oogranden: lichtgrijs.
POP

K.B.O.F. ©

: Schedel, masker en wangen grijs.
Bovensnavel rood (geel bij de geelsnavel) met donkerder bovenzijde.
Ondersnavel rood (geel bij de geelsnavel).
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ROODMASKERASTRILDE

B.
O

.F
.

Pytilia hypogrammica
Groott: 12 à 13 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel bruin met een grijze hamertekening.
Masker is rood, en de teugel donkergrijs.
De keel is rood en valt in het masker, de nek is grijs.
Rug en vleugeldek: De rug is grijs met een lichte groene waas.
De vleugeldekveren zijn grijs met een goudgele waas.
De vleugelpennen zijn grijs met goudgele buitenvlaggen waarop een licht wijnrode waas.
Stuit
: Rood.
Staart
: De bovenstaartdekveren zijn rood.
De bovenstaart is bruingrijs met een wijnrode waas en wijnrode buitenvlaggen.
De onderstaartdekveren zijn bruingrijs met witte uiteinden.
De onderstaart is bruingrijs.
Borst en onderlijf: Vanaf de rode keel is de borst grijs.
Onderlijf en flanken zijn grijs met een vuilwitte dwarstekening.
Hoorndelen : Poten
: Hoornkleurig.
Nagels: Donker hoornkleurig.
Snavel
: Boven- en ondersnavel zwart. Lichte opbleking aan ondersnavelbasis.
Ogen
: Ogen: Roodbruin.
Oogranden: Grijs.
POP

K.B.O.F. ©

: Kop, keel en nek: De pop mist de rode kleur.
Borst en onderlijf: De kin en keel hebben een opgebleekte grijze kleur met een crèmekleurige
dwarstekening die vertrekt vanaf de onderkant van de snavel.
De tekening op borst, onderlijf en flanken is crèmekleurig.
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WIENERASTRILDE MAN

B.
O

.F
.

Pytilia afra
Grootte: 11 à 12 cm

: Schedel: Dieprood, geleidelijk overgaand naar grijs gehamerd.
Masker: Dieprood.
Teugel: Grijs.
Keel: Grijs.
Rug en vleugeldek: Nek: Grijs, overgaand naar okergeel.
Rug en zadel: Grijsgroen met okergele tint.
Vleugeldekveren: Zwartbruin met een oranjebruine buitenzijde.
Vleugelpennen: Zwartbruin met een oranjebruine buitenzijde.
Stuit
: Dieprood, iets dieper van tint dan de kopkleur.
Staart
: Bovenstaartdekveren: Dieprood.
Bovenstaart: Dieprood met een zwartbruine schachtkleur.
Staartpennen: Zwartbruin met een rode schijn op de buitenste pennen.
Onderstaartdekveren: Donkergrijs met een gebrokenwitte dwarstekening.
Onderstaart: Donkergrijs.
Borst en onderlijf: Borst: Grijsgroen met op het uiteinde een gebrokenwitte dwarstekening.
Onderlijf: Grijsgroen met op het uiteinde een gebrokenwitte dwarstekening, die uitmondt in de
gebrokenwitgekleurde buik.
Flanken en broek: Grijsgroen met een gebrokenwitte dwarstekening.
Anus: Gebrokenwit.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Hoornkleurig.
Snavel
: Boven- en ondersnavel: Dieprood.
Ogen
: Ogen: Diepbruin.
Oogranden: Grijs.

K.

Kop

K.B.O.F. ©
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WIENERASTRILDE POP

B.
O

.F
.

Pytilia afra
Grootte: 11à12 cm

: Schedel: Grijs licht gehamerd.
Masker en wangen: Grijs.
Teugel: Grijs.
Keel: Grijs.
Rug en vleugeldek: Nek: Grijs.
Rug en zadel: Grijs, met een lichtgroene schijn.
Vleugel: Grijs met lichtgroene schijn, met een buitenzijde die flets oranjebruin is.
Vleugeldekveren: Zwartbruin, met oranjebruine buitenzijde.
Vleugelpennen: Zwartbruin, met oranjebruine buitenzijde.
Stuit
: Dieprood.
Staart
: Bovenstaartdekveren: Zwartbruin, buitenzijde iets bleker.
Bovenstaart: Dieprood, met zwartbruine schachtkleur.
Staartpennen: Zwartbruin.
Onderstaartdekveren: Grijsbruin, met gebrokenwitte uiteinden.
Onderstaart: Grijsbruin.
Borst en onderlijf: Borst: Grijs, met beginnende lichte dwarstekening, met olijfgroene schijn.
Onderlijf: Grijs, met zwaardere dwarstekening.
Flanken: Grijs, met dwarstekening en olijfgroene schijn.
Broek: Grijs, met dwarstekening.
Anus: Gebrokenwit.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Hoornkleurig.
Snavel
: Bovensnavel: Rood, naar de basis toe bruin.
Ondersnavel: Rood.
Ogen
: Ogen: Diepbruin.
Oogranden: Grijs.

K.

Kop

K.B.O.F ©
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BRUINE DRUPPELASTRILDE

MAN
Kop

K.

B.
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Clystospiza monteiri
Grootte: 13 cm

: Schedel en masker zijn grijs.
Wangen zijn grijs.
Keel is grijs met een rood vlekje.
Rug en vleugeldek: Nek: grijs.
Rug: grijsbruin.
Vleugel: grijsbruin.
Vleugelpennen: donkerbruin.
Vleugeldekveren: bruin met een lichtgrijze waas.
Stuit
: Scharlakenrood.
Staart
: Bovenstaart: donkerbruin.
Bovenstaartdekveren: rood.
Onderstaart: donkerbruin.
Onderstaartdekveren: Kastanjebruin waarvan de uiteinden wit zijn.
Borst en onderlijf: Borst, onderlijf, flanken, broek en anusstreek: kastanjebruin met
onregelmatige witte parels die vergroten naar de flanken en het achterlijf toe.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: hoornkleurig.
Nagels: Donker hoornkleurig.
Snavel
: Bovensnavel: donkergrijs met lichte opbleking aan de snavelinplanting.
Ondersnavel: donkergrijs met lichte opbleking aan de snavelinplanting.
Ogen
: Ogen: donkerbruin.
Oogranden: lichtgrijs.
POP

: De pop is keurtechnisch gelijk aan de man maar zij bezit een wit keelvlekje daar waar dat bij de
man rood is.
K.B.O.F. ©
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ABBESSIJNSE ASTRILDE

B.
O
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Estrilda melanotis quartinia
Grootte: 10cm

MAN
Kop

K.

: Schedel en masker zijn donkergrijs.
Wangen zijn donkergrijs.
De keel is lichtgrijs.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: Olijfgroen met dwarstekening.
Nek: Donkergrijs, overgaand naar grijs.
Vleugeldekveren: Olijfgroen.
Vleugelpennen: Grijsbruin met een olijfgroene buitenvlag.
Stuit
: Bruinrood.
Staart
: De bovenstaart is zwart.
De bovenstaartdekveren zijn bruinrood.
De onderstaart grijsbruin.
De onderstaartdekveren zijn dof okergeel.
Borst en onderlijf: De borst is grijs.
Het onderlijf is dof okergeel.
De flanken zijn licht olijfgroen met een lichte dwarstekening.
De anus is dof okergeel.
Hoorndelen : De poten zijn zwart.
De nagels zijn zwart.
Snavel
: Bovensnavel zwart en ondersnavel rood.
Ogen
: Ogen: bruin.
Oogranden: Lichtgrijs.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop is over het geheel wat matter van kleur.
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BLAUWGRIJS ROODSTAARTJE

.F
.

Estrilda caerulescens
Grootte: 10 cm

MAN
Kop

K.

B.
O

: Schedel en masker zijn grijs, iets lichter van kleur naar het snavelpunt.
Wangen: Lichtgrijs.
Teugel: Zwart, loopt uit tot achter het oog.
Keel: Lichtgrijs.
Rug en vleugeldek: Nek, rug en zadel zijn grijs.
Vleugeldekveren: Grijs.
Vleugelpennen: Grijs.
Stuit
: Karmijnrood.
Staart
: Bovenstaart: Karmijnrood.
Bovenstaartdekveren: Karmijnrood.
Onderstaart: Grijsbruin.
Onderstaartdekveren: Karmijnrood.
Borst en onderlijf: Borst: Lichtgrijs.
Onderlijf: Grijs, gaande naar zwartgrijs in de aarsstreek.
Flanken: Grijs.
Broek: Op de broek bevinden zich witte stippen die per exemplaar verschillen.
Minimum twee stippen.
Anus: Zwartgrijs.
Hoorndelen : Poten: Donkerbruin
Nagels: Donkerbruin.
Snavel
: Boven- en ondersnavel zwart, naar de inplanting toe karmijnrood.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin.
Oogranden: Grijs.
MAN

K.B.O.F. ©

: De pop ziet er uit zoals de man, maar is iets lichter van kleur op de onderzijde.
Soms ontbreken de witte stippen op de broek.
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BLAUWGRIJS ZWARTSTAARTJE

B.
O

.F
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Estrilda Perreini
Grootte: 9 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel en masker grijs, iets lichter van kleur naar de snavelinplant toe.
Wangen: Lichtgrijs.
Teugel: Zwart, loopt uit tot achter het hoofd.
Kin: Smal zwart streepje onder de snavel.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: Grijs.
Nek: Grijs.
Vleugeldekveren: Grijs.
Vleugelpennen: Grijs.
Stuit
: Karmijnrood.
Staart
: Volledig zwart.
Borst en onderlijf: Keel: Lichtgrijs.
Borst: Lichtgrijs.
Onderlijf: Grijs, gaande naar zwartgrijs in de aarsstreek.
Flanken: Grijs.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: Donkerbruin tot zwart.
Nagels: Donkerbruin tot zwart.
Snavel
: Bovensnavel: Blauwgrijs naar de snede toe zwart.
Ondersnavel: Blauwgrijs naar de snede toe zwart.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin.
Oogranden zwart, opgebleekt rondom het oog.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop is keurtechnisch gelijk aan de man.
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ELFENASTRILDE

B.
O

.F
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Estrilda erythronotos
Grootte: 12 à 13 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel grijsbruin, fijn zwart gelijnd tot op de snavel.
Wangen, teugel, oogstreep en wenkbrauw zwart. Dit vormt samen een zwarte vlek tot
tegen de snavelbasis.
Keel zwartgrijs met een fijne zebratekening uitvloeiend op de borst.
Rug, vleugeldek: Rug en zadel zwartbruin met fijne zebratekening op bleekgrijze ondergrond.
Nek een iets vagere zebratekening op bleekgrijze ondergrond.
Op de vleugels een grove zebratekening op bleekgrijze ondergrond.
Vleugeldekveren zijn zwartbruin met zebratekening op bleekgrijze ondergrond.
Over dit geheel ligt er een roodroze gloed.
Stuit
: Rood.
Staart
: Bovenstaart zwart.
Bovenstaartdekveren rood.
Staartpennen zwart.
Onderstaartdekveren zwart met een grijze waas.
Onderstaart zwart.
Borst en onderlijf: Op de borst een vage zebratekening, naar de schouders toe komt er een roodroze gloed
op liggen.
Onderlijf is op het voorste gedeelte rozerood overgaand naar zwart.
De flanken zijn rood, de broek en de anus zwart.
Hoorndelen : Poten: Zwart
Nagels: Zwart.
Snavel
: Aan de basis loodkleurig overgaand naar zwart naar de punt toe.
Ogen
: Ogen: Zwarte iris met roodbruine rand.
Oogranden: Zwart.
POP

K.B.O.F. ©

: Matter van kleur
De buik is veel minder zwart.
Over het algemeen minder rood aanwezig.
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NAPOLEONNETJE

B.
O
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Estrilda troglodytes
Grootte: 9 à 10 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel en masker: bruin met lichtroze waas.
Wangen: crème met roze waas.
Teugel: rood, loopt ver achter het oog.
Keel: Crème met een roze waas.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: bruin met zwakke dwarstekening en lichtroze waas.
Vleugeldekveren: bruin met zwakke dwarstekening en lichtroze waas.
Vleugelpennen: donkerbruin.
Stuit
: Zwart.
Staart
: Bovenstaartdekveren: zwart.
Bovenstaart: zwart.
Staartpennen: zwart, de buitenste veren hebben een witte zoom.
Onderstaartdekveren: crème met roze waas.
Onderstaart: zwart.
Borst en onderlijf: Borst: licht bruin met zwakke dwarstekening en roze waas.
Onderlijf: lichtbruin met rozerood overgoten.
Flanken: lichtbruin met zwakke dwarstekening en roze waas.
Anus: rozerood.
Poten
: Poten: donkerbruin.
Nagels: donkerbruin.
Snavel
: Boven- en ondersnavel: rood.
Ogen
: Ogen: donkerbruin.
Oogranden: grijsbruin.

POP

K.B.O.F. ©

: De pop is in het geheel matter van kleur en heeft minder roze waas.
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ORANJEKAAKJE

.F
.

Estrilda melpoda
Grootte: 10 cm

MAN
Kop

K.

B.
O

: Schedel en masker: donkergrijs.
Wangen: oranjerood.
Teugel: oranjerood.
Keel: Lichtgrijs.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: bruin.
Nek: donkergrijs scherp afgelijnd naar het bruine rugdek.
Vleugeldekveren: bruin.
Vleugelpennen: donkerbruin.
Stuit
: Karmijnrood.
Staart
: Bovenstaart: donkerbruin met een karmijnrode buitenvlag naar de stuit toe.
Staartpennen: donkerbruin.
Onderstaartdekveren: lichtgrijs.
Onderstaart: donkerbruin met grijze buitenvlag.
Borst en onderlijf: Borst, onderlijf: grijs.
Flanken: grijs met bruine waas.
Anus: gebroken wit met oranjegele vlek.
Hoorndelen : Poten: bruin.
Nagels: bruin.
Snavel
: Boven en ondersnavel: rood.
Ogen
: Ogen: donkergrijs.
Oogranden: grijs.
POP

K.B.O.F. ©

: Pop zoals de man maar bleker van kleur.
De intensiteit is sterk afhankelijk van de soort.
Er zijn een zestal ondersoorten.
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SINT-HELENAFAZANTJE

.F
.

Astrilda astrild
Grootte: 10 à 12 cm

MAN
Kop

K.

B.
O

: Schedel en masker: bruin met dwarstekening.
Wangen: licht grijsbruin met roze waas.
Teugel: rood, loopt ver uit achter het oog.
Keel: Lichtgrijs met een roze waas.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: bruin met dwarstekening.
Vleugeldekveren: bruin met donkerder dwarstekening.
Vleugelpennen: donkerbruin.
Stuit
: Bruin met dwarstekening.
Staart
: Bovenstaartdekveren: bruin met dwarstekening.
Staartpennen: donkerbruin.
Onderstaartdekveren: van donkerbruin tot zwartbruin.
Onderstaart: donkerbruin met lichte buitenvlag.
Borst en onderlijf: Borst: licht grijsbruin met een lichte dwarstekening en roze waas.
Onderlijf: lichtgrijs met dwarstekening, er loopt een rozerode buikstreep van aan de borst
tot anus en is sterk afhankelijk van de soort.
Flanken: lichtbruin met dwarstekening en lichtroze waas.
Anus: van lichtbruin tot donkerbruin.
Hoorndelen : Poten: zwartbruin.
Nagels: zwartbruin.
Snavel
: Boven- en ondersnavel: oranjerood.
Ogen
: Ogen: donkerbruin.
Oogranden: grijs.

Keurtechnische opmerkingen:
Er zijn 17 ondersoorten met geringe verschillen, één uitzondering is de “Estrilda astrild
nigroloris” die een zwarte oogstreep vertoont.
De intensiteit van het rood en van de dwarstekening is sterk afhankelijk van de verschillende
ondersoorten.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop is zoals de man maar bleker van kleur.
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TEUGELASTRILDE

.F
.

Estrilda rhodopyga
Grootte: 11cm.

MAN
Kop

K.

B.
O

: Schedel: bruin met beginnende dwarstekening.
Wangen: lichtbruin.
Teugel: rood, loopt tot ver achter het oog.
Keel: Lichtbruin.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: bruin met duidelijke dwarstekening.
Vleugeldekveren: bruin met dwarstekening en wijnrode buitenvlag.
Vleugelpennen: donkerbruin.
Stuit
: Wijnrood.
Staart
: Bovenstaart: bruin met wijnrode buitenvlag.
Staartpennen: donkerbruin.
Onderstaartdekveren: bruin met dwarstekening en roze waas.
Onderstaart: donkerbruin.
Borst en onderlijf: Borst: bruin met zwakke dwarstekening.
Onderlijf: bruin.
Flanken: bruin met zwakke dwarstekening.
Hoorndelen : Poten: zwartbruin.
Nagels: zwartbruin.
Snavel
: Boven- en ondersnavel: zwart met rode snavelsnede.
Ogen
: Ogen: donkerbruin.
Oogranden: bruin.
POP

K.B.O.F. ©

: Bij de pop is de keelstreek donkerder dan bij de man.
Bij de pop zijn de onderstaartdekveren lichter dan bij de man.

T.C. EXOTEN UITGAVE 1999

ZWARTKOPASTRILDE

B.
O

.F
.

Estrilda Atricapilla
Grootte: 11 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel: zwart.
Masker: grijs.
Wangen: lichtgrijs.
Kin en keel: grijs.
Rug en vleugeldek: Rug: asgrijs, dat overgaat naar donkergrijs en waarop een zwarte gebogen dwarstekening zichtbaar is.
Vleugeldekveren: donkergrijs.
Vleugelpennen: zwartgrijs.
Stuit
: Rood met een zwarte ondergrond.
Staart
: Bovenstaartdekveren: rood.
Staartpennen: zwart.
Onderstaartdekveren: zwart.
Onderstaart: zwart.
Borst en onderlijf: Borst: asgrijs dat naar onderen toe zwartgrijs wordt.
Onderlijf: zwartgrijs.
Flanken: rood.
Broek: zwart met een donkergrijze waas.
Anus: zwart met een donkergrijze waas.
Hoorndelen : Poten: zwart.
Nagels: zwart.
Snavel
: Bovensnavel: zwart.
Ondersnavel: zwart van aan de snavelinplanting tot aan het midden van de snavelsnede rood.
Ogen
: Ogen: zwart.
Oogranden: zwart.
POP

K.B.O.F. ©

: Bij de pop is de borst en het onderlijf lichtgrijs.

T.C. EXOTEN UITGAVE 1997

BAARDMANNETJE

B.
O

.F
.

Sporopipes Squamifrons
Grootte: 10 cm

MAN
Kop

K.

: Voorhoofd en schedel zwart met witte schubben. Dit patroon wordt gevormd door de zwarte veertjes die wit tot gebrokenwit omzoomd zijn.
De teugel is zwart, dit zwart loopt verder tot het midden boven en onder het oog.
Dit zwart sluit aan aan de geschubde schedel en aan de witte keel. Aan de onderkant van
het oog gaat dit zwart langzaam over in de grijsachtige wangen.
Vanaf de ondersnavel loopt, op de witte keel, links en rechts een zwarte baardstreep tot
op de scheiding van keel en borst.
De wangen, oorstreek, achterkop en nek zijn asgrijs waarvan de wangen iets donkerder.
Rug en vleugeldek: De kleine vleugeldekveren zijn zwart, gebrokenwit gezoomd.
De grote vleugeldekveren zijn zwart, gebrokenwit gezoomd.
De grote vleugelpennen zijn zwartgrijs, lichter gezoomd.
De rug en schouders zijn grijs.
Stuit
: Zwart.
Staart
: De bovenstaart is zwart.
De bovenstaartdekveren zijn zwart.
De onderstaart is zwart, gebrokenwit gezoomd.
De onderstaartdekveren zijn zwart, gebrokenwit gezoomd.
Borst en onderlijf: De borst is witachtig grijs.
Het onderlijf is lichtgrijs, overgaand naar de aarsstreek in gebrokenwit.
De flanken zijn lichtgrijs.
Hoorndelen : Poten: Grijsachtig vleeskleurig.
Nagels: Donker hoornkleurig.
Snavel
: Hoornkleurig met een roze waas, de bovensnavel iets dieper van kleur.
Ogen
: Ogen: Zwartbruin.
Oogranden: Boven en onderkant oog witte ovale stippen (pluimpjes).
POP

K.B.O.F. ©

: Man en pop hebben dezelfde kleur.
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BANDVINK

B.
O

.F
.

Amadina Fasciata Fasciata
Grootte: 12 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel en masker: Warmbruin, zwart gehamerd rond de snavel behalve aan de teugel.
Teugel grijsbruin.
Rug, vleugeldek: Warmbruin. Iedere veer is van aan de schacht grijsbruin en naar boven toe is er een zwarte lijn welke de scheiding is tussen het grijsbruin en het warmbruin van de bovenkant.
Vleugeldekveren warmbruin, zwart gehamerd. De vleugelpennen zijn donker grijsbruin
volledig beigebruin omzoomd. Deze omzomingen vormen de vleugelbanden.
Stuit
: Zelfde opbouw van de veren als deze op de rug.
Staart
: De bovenstaartdekveren hebben dezelfde opbouw als deze van de stuit.
Bovenstaart donker grijsbruin met beigebruine omzoomde uiteinden van de pennen, de bovenste staartpennen hebben nauwelijks omzoming. De onderste een druppelachtige.
De onderstaartdekveren zijn lichtbeige en onregelmatig gehamerd.
De onderstaart is grijsbruin en beige omzoomd.
Borst en onderlijf: De borst is warmbruin met aan de bovenzijde een karmijnrode keelband die afgetekend is
door een vuilwitte of zwarte scheidingslijn.
De borst is onregelmatig gehamerd.
Het bovenste gedeelte van het onderlijf is kastanjebruin. De kastanjebruine vlekken hebben
de vorm van een hoefijzer, zij zijn omzoomd met witte parels.
De flanken zijn warmbruin en zwart gehamerd.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Hoornkleurig.
Snavel
: Hoornkleurig, het snavelpunt is iets donkerder.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin.
Oogranden: Blauwgrijs.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop mist de rode keelband.
Het onderlijf is warmbruin en ter hoogte van de buik naar de anus toe vuilwit.
T.C. EXOTEN UITGAVE 2011

ROODKOPAMADINE

B.
O

.F
.

Amadina erythrocephala
Grootte: 13 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel, masker en wangen zijn donkerrood, op het achterhoofd geleidelijk overgaand in grijsbruin.
De keel is grijs met een lichtrode waas.
Teugel grijsbruin.
Een typisch kenmerk zijn de zogenaamde snorharen.
Rug en vleugeldek: De rode kopkleur loopt ver in de nek geleidelijk uit.
Rug en zadel grijsbruin.
Vleugel en vleugeldekveren zijn grijsbruin met crèmeachtige uiteinden.
De vleugelpennen zijn grijsbruin.
Stuit
: Grijs.
Staart
: Bovenstaart grijsbruin.
Bovenstaartdekveren grijsbruin met vuilwitte vlag aan het uiteinde.
Staartpennen bruin.
Onderstaartdekveren en onderstaart zijn bruin met vuilwitte vlag aan uiteinde.
Borst en onderlijf: De borst is rozeachtig bruin met witte stippen met zwarte streepjes aan de onderkant.
Onderlijf roestkleurig.
De flanken hebben op een roestkleurige ondergrond gelijnde witte stippen met eronder
zwarte streepjes.
Broek grijswit.
Anus vuilwit.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Vleeskleurig.
Snavel
: Vleeskleurig.
Ogen
: Ogen: Bruin.
Oogranden: Lichtgrijs.
POP

K.B.O.F. ©

: Mist de rode kopkleur.
Heeft minder duidelijke stiptekening.
Bruiner en matter van kleur.

T.C. EXOTEN UITGAVE 2002

EDELZANGER

.F
.

Serinus leucopygius
Grootte: 10 cm

MAN
Kop

K.

B.
O

: Schedel: lichtgrijs met donkergrijze hamertekening.
Masker: lichtgrijs met donkergrijze hamertekening.
Wangen: grijs.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: lichtgrijs met een korte donkergrijze bestreping.
Nek: lichtgrijs met een lichtgrijze bestreping.
Vleugeldekveren: donkergrijs met een lichtgrijze omzoming.
Vleugelpennen: donkergrijs.
Stuit
: Wit.
Staart
: Bovenstaart: donkergrijs.
Bovenstaartdekveren: donkergrijs met een lichtgrijze omzoming.
Onderstaart: lichtgrijs.
Onderstaartdekveren: lichtgrijs.
Borst en onderlijf: Keel en bef: lichtgrijs met een lichtgrijze bestreping.
Borst: lichtgrijs met lichtgrijze bestreping.
Onderlijf: grauwwit.
Flanken: grauwwit met een korte lichtgrijze bestreping.
Broek: grauwwit.
Anus: grauwwit.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: vleeskleurig.
Nagels: vleeskleurig.
Snavel
: Bovensnavel: grijs
Ondersnavel: grijs.
Ogen
: Ogen: zwart.
Oogranden: lichtgrijs.
POP

: De pop is bruiner op het vleugeldek en de flanken.

Keurtechnische opmerking:
Er bestaan 20 ondersoorten.
De verlengde nekhaartjes mogen niet als foutief beoordeeld worden.

K.B.O.F. ©
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GEELBUIKMOZAMBIQUE

MAN
Kop

B.
O

.F
.

Serinus flaviventris
Grootte: 13 cm

K.

: Schedel en masker zijn olijfgroen gestreept.
Het onderste deel van de wangen is geel.
De kroon is geel.
De teugel is grijsgroen.
De oogstreep en baardstreep zijn olijfgroen.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel zijn olijfgroen en licht zwart getekend.
Nek: olijfgroen, licht zwart getekend.
Vleugeldekveren: zwartgrijs olijfgroen omzoomd.
Vleugelpennen: zwartgrijs licht geelgroen omzoomd.
Stuit
: Geel.
Staart
: Bovenstaart: zwartbruin geelgroen omzoomd.
Bovenstaartdekveren: olijfgroen.
Onderstaart: lichtgrijs, fijn lichtgeel omzoomd.
Onderstaartdekveren: goudgeel.
Staartpennen: zwartbruin.
Borst en onderlijf: Keel en bef zijn diepgeel.
De borst is diepgeel.
Het onderlijf is diepgeel.
Flanken, broek en anus zijn diepgeel.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: Donkerbruin.
Nagels: grijs.
Snavel
: Bovensnavel grijs hoornkleurig.
Ondersnavel hoornkleurig.
Ogen
: Ogen: zwart.
Oogranden: grijs.
POP

: Grondkleur asgrijs met een lichtgroene waas, zwartbruine tekening op kop, borst en buik.
Crèmekleurige bef met een lichte tekening.
K.B.O.F. ©
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KLEINE MOZAMBIQUESIJS

B.
O

.F
.

Serinus mozambicus
Grootte: 10 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel: Grijszwart gehamerd.
Oogstreep: Grijs. Wenkbrauwen: Geel tot boven de snavel.
Wangen: Onderste deel: Geel.
Kroon: Geel en niet onderbroken boven de snavel.
Oogstreep, teugel en baardstreep: Grijs.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: Olijfgroen, grijs gehamerd.
Vleugeldek en vleugelpennen: Donkergrijs, geelgroen omzoomd.
Nek: Nekhaartjes gewenst.
Stuit
: Geel.
Staart
: Bovenstaart: grijs.
Bovenstaartdekveren: Geelgroen.
Onderstaart:Lichtgrijs.
Onderstaartdekveren: Lichtgroen.
Staartpennen: Zwartgrijs, lichtgeel omzoomd.
Borst en onderlijf: Keel, borst, onderlijf en flanken: Geel.
Anus: Lichtgeel.
Hoorndelen : Poten, loopbenen en nagels: Lichtgrijs.
Snavel
: Bovensnavel: Donkergrijs met een donkerder snavelpunt.
Ondersnavel: Hoornkleurig, donkerder aan de punt.
Ogen
: Ogen: Zwart.
Oogranden: Lichtgrijs.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop heeft een lichtergele grondkleur met grijze keelstippen.

T.C. EXOTEN UITGAVE 2005

GEELSTUITEDELZANGER

B.
O

.F
.

Serinus atrogularis
Grootte: 12 cm.

MAN
Kop

K.

: Schedel: grijs, bruin gehamerd.
Oogstreep: de smalle oogstreep is crèmekleurig.
Wangen en kin: crème.
Keel: donkerbruin gehamerd.
Rug en vleugeldek: Rug: bruingrijs gehamerd.
Vleugeldekveren: donkerbruin, waarvan de uiteinden beige zijn.
Vleugelpennen: donkerbruin, waarvan de buitenkant bruingeel omlijnd is.
Stuit
: Citroengeel.
Staart
: Grijsbruin, waarvan de buitenkant lichtgroen omzoomd is en de binnenzijde wit
omzoomd.
Onderstaartdekveren: crème.
Onderstaart: grijsbruin, waarvan de binnenzijde en uiteinden wit omzoomd zijn.
Borst en onderlijf: Borst: crème gehamerd.
Onderlijf tot anus: witachtig crème.
Broek: crème.
Flanken: donkercrème met bruine flanktekening.
Hoorndelen : Poten: Donker vleeskleurig.
Nagels: bruin.
Snavel
: Bovensnavel: bruin.
Ondersnavel: hoornkleurig, het uiteinde is bruin.
Ogen
: Ogen: bruin.
Oogranden: donkercrème.
POP

K.B.O.F. ©

: Pop is hetzelfde als de man, maar iets lichter citroengeel op de stuit.

T.C.EXOTEN UITGAVE 1999

KAAPSE GEELBUIKGORS

B.
O

.F
.

Emberiza flauiventris
Grootte: 16 cm

MAN
Kop

K.

: Zwarte schedel met in het midden een bruinwitte streep.
Wangen zwart. Boven en onder het oog een witte streep, vertrekkende vanaf de
snavelsnede lopende tot in de nek.
Keel geel, aan snavelinplanting wit.
Rug en vleugeldek: De nek is vuilgrijs met bruin.
Rug en zadel zijn kastanjebruin met een lichtbruine omzoming.
De vleugeldekveren zijn donkerbruin met een wit uiteinde.
De vleugelpennen zijn donkerbruin met een lichtbruine buitenvlag.
De kleine vleugelpennen zijn donkerbruin, kastanjebruine buitenkant met een lichtbruine buitenvlag.
Stuit
: Grijs, gebrokenwit omzoomd.
Staart
: Bovenstaartdekveren grijs, gebrokenwit omzoomd.
Staartpennen: De middenste zijn donkerbruin, lichtbruin omzoomd. De buitenste zijn
zwart met een gebrokenwit uiteinde, het witte gedeelte wordt groter naar buiten toe.
De onderstaartdekveren zijn gebrokenwit.
De onderstaart is zwart met een wit uiteinde dat groter wordt naar het einde.
Borst en onderlijf: Borst bruingeel.
Onderlijf geel.
Flanken gebrokenwit met bruine waas.
Broek gebrokenwit.
Anus geel.
Hoorndelen : Poten: Hoornkleurig.
Nagels: Bruin.
Snavel
: Bovensnavel hoornkleurig met een donkerder gedeelte.
Ondersnavel hoornkleurig.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin
Oogranden: Grijs.
Keurtechnische opmerking:
De achterteennagel is bijna altijd iets lichter van kleur vergeleken met de andere
teennagels.

K.B.O.F. ©
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KAAPSE MUS

B.
O

.F
.

Passer melanurus
Grootte: 16cm.

MAN
Kop

K.

: Schedel en masker: zwart.
Oogstreep: achter het oog loopt er een witte streep over de oorstreek naar de nek en de
Halszijden toe.
Rug en vleugeldek: Nek: zwart uitlopend naar grijs.
Zadel: grijs.
Rug: warm kaneelbruin.
Vleugel: zwartbruin.
Vleugeldekveren: de kleine, roodbruin met een vuilwit uiteinde; de grote, zwartbruin, bruin
omzoomd.
Vleugelpennen: zwartbruin, bruin omzoomd.
Stuit
: Bruin.
Staart
: Bovenstaart: zwartbruin met lichtbruine omzoming.
Bovenstaartdekveren: bruin.
Staartpennen: zwartbruin met lichte omzoming.
Onderstaartdekveren: vuilwit.
Onderstaart: zwartbruin.
Borst en onderlijf: Keel en borst: zwart, scherp afgelijnd.
Onderlijf en anus: vuilwit.
Flanken: vuilwit met grijze waas.
Broek: lichtgrijs.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: grijsbruin.
Nagels: donkerbruin.
Snavel
: Boven en ondersnavel: zwart.
Ogen
: Ogen: Zwart
Oogranden: zwart.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop is idem als de man maar matter van kleur, de zwarte delen van de man zijn grijs bij de
pop.
T.C.EXOTEN UITGAVE 1999

STANDAARDEISEN

B.
O

.F
.

EXOTEN

K.

Oceanische Exoten

K.B.O.F.

BICHENOWASTRILDE

B.
O

.F
.

Poephila Bichenovii
Grootte: 10 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel: Grijsbruin
Zwarte voorhoofdsband (ongeveer 0,5 cm), lopende vanaf de bovensnavel over het
hoofd tot de ogen.
Op het achterhoofd een dwarstekening.
Masker: Keel en wangen zijn zilvergrijs, afgelijnd met een zwart bandje, vertrekkend
vanaf de bovensnavel.
Dit zwarte bandje is egaal van kleur en omlijnd het volledige masker.
Rug en vleugeldek: Rug en nek: Grijsbruin met grijze omzoming en dwarstekening.
Vleugeldekveren: Zwart met witte stippen.
Vleugelpennen: Zwart met op de buitenvlag regelmatig verdeelde witte stippen.
Stuit
: Wit.
Staart
: Boven en onder: zwart.
Borst en onderlijf : Borst: Gebrokenwit waarop een grijze waas, aan de onderkant afgelijnd door een zwarte
band van ongeveer 3 mm breed, die loopt van vleugelband tot vleugelband.
Onderlijf: Beige opblekend naar de aars toe.
Flanken: Beige.
Hoorndelen : Poten en nagels: Loodgrijs.
Snavel
: Loodgrijs.
Ogen
: Zwart.
POP

: Keurtechnisch gelijk aan de man.

Keurtechnisch opmerking:
Er bestaat ook een type met een zwarte stuit.

K.B.O.F. ©
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BICHENOW ASTRILDE BRUIN

MAN
Kop

B.
O

.F
.

Poephila bichenovii
Grootte: 10 cm

K.

: Schedel warmbruin.
Zwartbruine voorhoofdsband (ongeveer 0,5 cm), lopende langs en tegen de volledige bovensnavelbasis tot boven de ogen. Deze band is strak afgelijnd.
Wangen en keel zijn vuilwit van kleur, afgelijnd met een zwartbruin bandje, vertrekkend vanaf
de bovensnavel.
Dit zwartbruine bandje is egaal van kleur en omlijnd het volledige masker.
Rug en vleugeldek: Warmbruin met een lichtbruine omzoming.
Vleugelpennen bruin met aan de buitenzijde regelmatig verdeelde witte stippen.
Stuit
: Vuilwit.
Staart
: Bovenstaart zwartbruin.
Onderstaart zwartbruin.
Onderstaartdekveren zwartbruin.
Borst en onderlijf: Keel en bef zijn crèmewit.
Borst warmbeige, aan de onderkant afgelijnd door een bruine band van ongeveer 3 mm die
loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht.
Onderlijf, flanken en broek zijn warmbeige van kleur.
Anus is zwartbruin.
Hoorndelen : Poten en loopbenen vleeskleurig.
Nagels
: Vleeskleurig.
Snavel
: Boven- en ondersnavel loodgrijs.
Ogen
: Donkerbruin.
POP

K.B.O.F. ©

: De voorhoofdsband heeft een minder strakke aflijning.
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BINZENASTRILDE ROODKOP

.F
.

Neochmia Ruficauda
Grootte: 12 cm

MAN
Kop

K.

B.
O

: Schedel en masker: Koraalrood, met vuilwitte parels langs de buitenkant van het masker tot
ooghoogte.
Rug, vleugeldek: Olijfgroen met vuilwitte halvemaantekening in de vleugels.
Stuit
: Olijfgroen.
Staart
: Bovenstaartdekveren grauwgroen met een rozerode waas en een vuilwitte dwarstekening.
Bovenstaart grauwbruin met een wijnrode waas.
Onderstaartdekveren witachtig geel.
Onderstaart grauwbruin.
Borst en onderlijf: Borst olijfgroen met regelmatig verdeelde vuilwitte parels.
De borstaflijning loopt scherp ter hoogte van de vleugelbochten van de ene vleugelbocht
naar de andere.
Onderlijf zo geel mogelijk maar naar de anus toe iets lichter van kleur.
Flanken licht olijfgroen met vuilwitte parels, zo regelmatig mogelijk. De parels worden naar
de staart toe groter.
Hoorndelen : Poten: Oranjegeel.
Nagels: Oranjegeel.
Snavel
: Koraalrood.
Ogen
: Donkerbruin.
Oogranden: Oranjerood.
POP
Kop

: Schedel en masker: Koraalrood met vuilwitte parels langs de buitenkant van het masker tot
ooghoogte.
Het masker is opmerkelijk kleiner dan bij de man.
Rug, vleugeldek: Mat olijfgroen met vuilwitte halvemaantekening in de vleugels.
Stuit
: Mat olijfgroen.
Staart
: Bovenstaartdekveren grauwgroen met een rozerode waas en vuilwitte dwarstekening.
Bovenstaart grauwbruin met een wijnrode waas.
Onderstaartdekveren witachtig geel.
Onderstaart grauwbruin.
Borst en onderlijf: Borst mat olijfgroen met regelmatig verdeelde vuilwitte parels.
De borstaflijning loopt ter hoogte van de vleugelbochten van de ene vleugelbocht naar de
andere.
Onderlijf lichtgeel en naar de anus toe witachtig.
Flanken licht olijfgroen met vuilwitte parels zo regelmatig mogelijk. De parels worden naar
de staart toe groter.
Hoorndelen : Poten: Oranjegeel.
Nagels: Oranjegeel.
Snavel
: Koraalrood.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin.
Oogranden: Oranjerood.

K.B.O.F. ©

T.C. EXOTEN UITGAVE 2011

BINZENASTRILDE GEELKOP

.F
.

Neochmia Ruficauda
Grootte: 12 cm

MAN
Kop

K.

B.
O

: Schedel en masker: Geeloranje met vuilwitte parels langs de buitenkant van het masker op
ooghoogte.
Rug, vleugeldek: Licht olijfgroen, met vuilwitte halvemaantekening in de vleugels.
Stuit
: Licht olijfgroen.
Staart
: Bovenstaartdekveren grauwgroen met een geeloranje waas en vuilwitte dwarstekening.
Bovenstaart grauwbruin met een geeloranje waas.
Onderstaartdekveren witachtig geel.
Onderstaart grauwbruin.
Borst en onderlijf: Borst licht olijfgroen met een zeer lichte grijze waas met regelmatig verdeelde vuilwitte
parels.
De borstaflijning loopt scherp ter hoogte van de vleugelbochten, van de ene vleugelbocht naar de andere.
Onderlijf geel maar naar de anus toe lichter van kleur.
Flanken licht olijfgroen met een lichte grijze waas met vuilwitte parels, zo regelmatig
mogelijk verdeeld. De parels worden groter naar de staart toe.
Hoorndelen : Poten: Geeloranje.
Nagels: Geeloranje.
Snavel
: Oranjegeel.
Ogen
: Ogen: Oranjegeel.
Oogranden: Lichtgrijs.
POP
Kop

: Schedel en masker: Geeloranje, met vuilwitte parels langs de buitenkant van het masker op
ooghoogte.
Rug, vleugeldek: Mat olijfgroen, met vuilwitte halvemaantekening in de vleugels.
Stuit
: Mat olijfgroen.
Staart
: Bovenstaartdekveren grauwgroen met een geeloranje waas en vuilwitte dwarstekening.
Bovenstaart grauwbruin met een geeloranje waas.
Onderstaartdekveren witachtig geel.
Onderstaart grauwbruin.
Borst en onderlijf: Borst mat olijfgroen met een zeer lichte grijze waas met regelmatig verdeelde vuilwitte
parels.
De borstaflijning loopt scherp ter hoogte van de vleugelbochten, van de ene vleugelbocht naar de andere.
Onderlijf is geelwit en naar de anus toe witachtig.
Flanken licht olijfgroen met een lichte grijze waas met vuilwitte parels, zo regelmatig
mogelijk verdeeld. De parels worden groter naar de staart toe.
Hoorndelen : Poten: Geeloranje.
Nagels: Geeloranje
Snavel
: Oranjegeel.
Ogen
: Ogen: Oranjegeel.
Oogranden: Lichtgrijs.
K.B.O.F. ©
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CERESAMADINE

.F
.

Aidemosyna modesta
Grootte: 12 cm

K.

B.
O

MAN en POP
Kop
: Zwartbruine schedel met een duidelijke karmijnrode waas, de teugel is zwart.
De wangen en oorstreek zijn witgrijs met een minimale aanzet van bruine tot donkerbruine streeptekening die in de oorstreek duidelijk zichtbaar is.
De kinvlek is zwartbruin.
Rug, vleugeldek: Donkerbruin vanaf de donkerbruine schedel.
Vleugeldekveren donkerbruin met een wit punt op het uiteinde.
De kleine vleugelpennen zijn donkerbruin die naar het einde toe wit omzoomd zijn.
Stuit
: Wit met een bruine dwarstekening.
Staart
: Bruin met een witte dwarstekening.
De bovenstaart is zwartbruin. De buitenste drie pennen bezitten aan weerszijden een wit
punt.
De onderstaartdekveren zijn wit.
Borst en onderlijf: De borst is wit, met daarop een donkerbruine streeptekening. De bef is zwartbruin.
Het onderlijf is grauwwit.
De flanken zijn wit met daarop een donkerbruine evenwijdige dwarstekening.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Donker vleeskleurig tot zwart.
Snavel
: Zwart, de zijkanten van de ondersnavel zijn loodkleurig.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin.
Oogringen: Grijs.
POP

: Gelijk aan de man met uitzondering van:
De bovenschedel en de teugel worden gescheiden door een witte wenkbrauwstreep die
de snavelbasis toe een rode schijn heeft.
De zwartbruine bef ontbreekt.
Op de keelstreek is een minimale streeptekening te zien.
Het karmijnrood is iets minder diep van kleur.

Keurtechnische opmerking:
De tekening moet regelmatig zijn, de vleugeltekening symmetrisch.
De kinvlek is alleen aanwezig bij de mannelijke exemplaren, de wenkbrauwstreep alleen bij
de vrouwelijke.
K.B.O.F. ©
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CERESAMADINE ISABEL

B.
O

.F
.

Aidemosyna modesta
Grootte: 12 cm

K.

MAN en POP
Kop
: De schedel is donkerbruin, met een karmijnrode waas in de vorm van een petje, aansluitend aan de ogen.
De wangen en de oorstreek hebben een zilverwitte grondkleur met een warmbruine streepjestekening dewelke in de wangstreek duidelijk zichtbaar is.
De bef is donkerbruin met een karmijnrode waas, de keel is zilverwit.
De teugel is donkerbruin met een karmijnrode waas.
Rug, vleugeldek: De rug is lichtbruin, de rugkleur loopt tot aan het karmijnrode van de schedel.
Het zadel en de nek zijn lichtbruin.
Vleugeldekveren bruin met een wit punt aan het uiteinde.
Vleugelpennen lichtbruin, wit omzoomd aan het einde van de buitenvlag, uitgezonderd de
buitenste vijf pennen.
Stuit
: Wit met bruine dwarsstreepjes.
Staart
: De bovenstaartdekveren zijn bruin met witte dwarsstreepjes.
De bovenstaart is zwartbruin, de buitenste drie pennen aan weerszijde eindigen op een wit
punt.
De onderstaartdekveren zijn wit.
De onderstaart is zwartbruin, de buitenste drie pennen aan weerszijde eindigen op een wit
punt, de middelste twee pennen zijn iets langer.
Borst en onderlijf: De borst is witgrijs met bruine dwarsstreepjes, het onderlijf is witgrijs.
De flanken zijn witgrijs met evenwijdige bruine dwarsstreepjes, de anus is gebrokenwit.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Donker hoornkleurig.
Snavel
: Donker hoornkleurig, met hoornkleurige snijranden.
Ogen
: Roodbruin.
Oogranden: Donkercrème.
Keurtechnische opmerking:
De warmbruine streepjes op de wangstreek moeten zo hoog mogelijk doorlopen naar de
ondersnavelinplanting toe.
De bruine streepjes op de borst moeten zo ver mogelijk doorlopen naar de buik toe.

K.B.O.F. ©
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DIAMANTVINK ROODSNAVEL

B.
O

.F
.

Emblema gutttata
Grootte: 13 cm

K.

MAN en POP
Kop
: Voorhoofd en kruin zijn muisgrijs.
Wangen en oorstreek zijn zilvergrijs.
Kin en keel wit uitlopend tot onder de wang.
Teugels zwart.
Achterkop en nek zijn muisgrijs.
Rug en vleugeldek: Rug grijsachtig bruin.
Vleugeldekveren grijsachtig bruin.
Vleugelpennen zijn donkerbruin.
Stuit
: Helderrood.
Staart
: Bovenstaartdekveren helderrood.
Bovenstaart zwart.
Onderstaartdekveren wit.
Onderstaart zwart.
Borst en onderlijf: Wit, op de borst bevindt zich een zwarte band van ongeveer 12 mm breed, die loopt
van vleugelbocht tot vleugelbocht.
Flanken zwart, bezet met witte parels.
Hoorndelen : Poten: Bruinachtig grijs.
Nagels: Donkerbruin.
Snavel
: Rood tot paarsrood.
Ogen
: Ogen: Bruin
Oogranden: Oranjerood, moeten gesloten zijn.

K.B.O.F. ©
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DIAMANTVINK ORANJESNAVEL

B.

O
.F

.

Emblema guttata
Grootte: 13 cm

K.

MAN en POP
Kop
: Voorhoofd en kruin zijn muisgrijs.
Wangen en oorstreek zijn zilvergrijs.
Kin en keel wit uitlopend tot onder de wang.
Teugels zwart.
Achterkop en nek zijn muisgrijs.
Rug en vleugeldek: Rug grijsachtig bruin.
Vleugeldekveren grijsachtig bruin.
Vleugelpennen zijn donkerbruin.
Stuit
: Okergeel.
Staart
: Bovenstaartdekveren okergeel.
Bovenstaart zwart.
Onderstaartdekveren wit.
Onderstaart zwart.
Borst en onderlijf: Wit, op de borst bevindt zich een zwarte band van ongeveer 12 mm breed, die loopt
van vleugelbocht tot vleugelbocht.
Flanken zwart bezet met witte parels.
Hoorndelen : Poten: Bruinachtig grijs.
Nagels: Donkerbruin.
Snavel:
: Oranjekleurig.
Ogen
: Ogen: Bruin
Oogranden: Oranjerood, moeten gesloten zijn.

K.B.O.F. ©
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DIAMANTVINK ROODSNAVEL BRUIN

B.
O

.F
.

Emblema guttata
Grootte: 13 cm

K.

MAN en POP
Kop
: Voorhoofd en kruin zijn bruin met een grijze waas.
Wangen en oorstreek zijn lichtbruin met een lichtgrijze waas.
Kin en keel wit uitlopend tot onder de wang.
Teugels donkerbruin.
Achterkop en nek zijn bruin met een lichtgrijze waas.
Rug en vleugeldek: Rug bruin.
Vleugeldekveren bruin.
Vleugelpennen zijn donkerbruin.
Stuit
: Helderrood.
Staart
: Bovenstaartdekveren helderrood.
Bovenstaart donkerbruin.
Onderstaartdekveren wit.
Onderstaart donkerbruin.
Borst en onderlijf: Wit, op de borst bevindt zich een donkerbruine band van ongeveer 12 mm breed,
die loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht.
Flanken donkerbruin bezet met witte parels.
Hoorndelen : Poten: Bruin.
Nagel: Iets donkerder bruin.
Snavel
: Rood.
Ogen
: Ogen: Bruin
Oogranden: Oranjerood, moeten gesloten zijn.

K.B.O.F. ©
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DIAMANTVINK ROODSNAVEL GRIJS PASTEL

.F
.

Emblema guttata
Grootte: 13 cm

K.

B.
O

MAN en pop
Kop
: Voorhoofd en kruin zijn licht zilvergrijs.
Wangen en oorstreek zijn licht zilvergrijs.
Keel en kin zijn wit dat uitloopt onder de wang.
De teugels zijn zilvergrijs.
Rug en vleugeldek: De rug is licht zilvergrijs.
De vleugeldekveren zijn licht zilvergrijs, lichtgrijs omzoomd.
De vleugelpennen zijn licht zilvergrijs.
Stuit
: Helderrood.
Staart
: De bovenstaartdekveren zijn helderrood.
De bovenstaart is zilvergrijs met grijze schachten.
De onderstaartdekveren zijn gebrokenwit.
De onderstaart is zilvergrijs met grijze schachten.
Borst en onderlijf: Op de borst bevindt zich een goed afgelijnde zilvergrijze borstband die loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht.
De flanken zijn zilvergrijs voorzien van regelmatig gevormde witte stippen.
Het onderlijf is wit.
De anusstreek is gebrokenwit.
Hoorndelen : Poten: Grijsbruin.
Nagels: Grijsbruin.
Snavel
: Koraalrood.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin.
Oogranden: Rozerood

DIAMANTVINK ORANJESNAVEL GRIJS PASTEL
Over het algemeen is deze iets lichter van kleur.

Keurtechnische opmerking:
De kleurscheiding tussen nek en rug is nauwelijks zichtbaar, maar dient regelmatig en
scherp te zijn.
Iets lichter gekleurde oogranden kunnen duiden op een pop.
Gestreefd wordt naar een zo egaal mogelijk gekleurde veervelden.
K.B.O.F. ©

T.C. EXOTEN UITGAVE 2002

DORNASTRILDE

B.
O

.F
.

Aegintha temporalis
Grootte: 13 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel donkergrijs tot aan de snavelinplanting.
Wangen grijs
Teugel, oogstreep en wenkbrauw rood dat loopt boven het oog tot aan het achterhoofd.
Keelstreek lichtgrijs. Nek donkergrijs.
Rug en vleugeldek: Kopkleur vloeit geleidelijk over naar olijfgroen.
Rug en zadel olijfgroen.
Vleugel en vleugeldekveren olijfgroen.
Vleugelpennen grijsbruin.
Stuit
: Rood.
Staart
: Bovenstaart grijsbruin.
Bovenstaartdekveren rood.
Staartpennen zwartbruin.
Onderstaartdekveren lichtgrijs.
Onderstaart grijsbruin, waarvan de buitenste pennen wit omzoomd.
Borst en onderlijf: Borst grijs met een lichte opbleking aan de snavelinplanting.
Onderlijf lichtgrijs tot grijs.
Flanken en broek grijs.
Anus gebrokenwit.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig
Nagels: Hoornkleurig
Snavel
: Boven- en ondersnavel rood met een zwarte middenstreep
Ogen
: Ogen: Zwarte iris met een bruine omranding
Oogranden: Donkergrijs
POP

K.B.O.F. ©

: De pop is iets minder grijs op schedel en masker.

T.C. EXOTEN UITGAVE 2002

GESCHILDERDE ASTRILDE

.F
.

Emblema picta
Grootte: min. 11 cm

MAN
Kop

K.

B.
O

: Schedel bruin gehamerd.
Masker scharlakenrood waarbij de bruine ondergrond zichtbaar is. Dit geeft een gehamerde indruk. Het begint aan de snavelinplanting en loopt tot achter het oog.
De teugel is scharlakenrood.
Rug en vleugeldek: Rug bruin gehamerd.
Vleugeldekveren bruin gehamerd.
Vleugelpennen donkerbruin.
Stuit
: Scharlakenrood met een zwarte ondergrond, wat een driehoekig effect geeft.
Staart
: Bovenstaart zwart met een lichtrode schijn op de buitenkant van de pennen.
Bovenstaartdekveren scharlakenrood.
Onderstaart zwartbruin.
Onderstaartdekveren zwart met twee rode punten.
Borst en onderlijf: Kin en keel scharlakenrood, uitvloeiend naar de borst waardoor de zwarte ondergrond
zichtbaar wordt.
Borst en flanken zwart met daarop witte stippen.
Onderlijf zwart. Van aan de onderborst loopt een onregelmatige scharlakenrode streep
naar het onderlijf toe.
Broek scharlakenrood met een zwarte ondergrond.
Anus zwart met witte stippen.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Donkerbruin.
Snavel
: Bovensnavel: Zwart met een rode punt uitlopend naar boven.
Ondersnavel: Rood met aan de inplanting een blauwgrijze tint.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin.
Oogranden: Lichtgrijs.
Keurtechnische opmerking:
: Op de gehamerde veren krijgt men een bijkomende kleurschijn te zien.
POP

K.B.O.F. ©

: Het masker begint aan de snavelinplanting en loopt rond het oog.
De keel is zwart met daarop witte stippen.
Het onderlijf is zwart met enkele rode pluimen in het midden.
Broek zwart met witte stippen.

T.C. EXOTEN UITGAVE 2001

GORDELGRASVINK

B.
O

.F
.

Poephila cincta
Grootte: 12,5 cm

K.

MAN en POP
Kop
: Voorhoofd, kruin en wangen zijn zilvergrijs.
Achterkop en nek blauwachtig grijs.
Teugels zijn zwart.
De bef is zwart.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel warmbruin.
Vleugeldekveren warmbruin met een blauwgrijze waas.
Vleugelpennen warmbruin met een iets blekere buitenvlag.
Stuit
: Wit.
Staart
: De bovenstaartdekveren zijn wit.
De bovenstaart is zwart.
De onderstaartdekveren zijn crème.
De onderstaart is zwart.
Borst en onderlijf: De borst is warmbruin, iets lichter naar de bef toe.
De flanken zijn warmbruin.
De broektekening is zwart.
De anus is crèmekleurig.
Hoorndelen : Vleeskleurig rood.
Nagels: Vleeskleurig rood.
Snavel
: Zwart.
Ogen
: Donkerbruin.
Keurtechnische opmerking:
Een ondersoort is de zwartstuit die iets lichter van kleur is. Hybriden witstuit x zwartstuit zijn te
herkennen aan de stuitkleur en aan de blekere lichaamskleur. Zij worden niet aanvaard op de
tentoonstellingen.

K.B.O.F. ©
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GORDELGRASVINK BRUIN

MAN
Kop

B.
O

.F
.

Poephila cincta
Grootte: 12,5 cm

K.

: Schedel beigebruin, iets lichter in de nek.
Masker beigebruin met een zilverachtige waas.
Teugels en bef zijn donkerbruin.
Rug en vleugeldek: Warmbruin.
Vleugelpennen iets opgebleekt aan de buitenkant.
Stuit
: Wit.
Staart
: Bovenstaart donkerbruin.
Bovenstaartdekveren wit.
Onderstaart roomkleurig.
Onderstaartdekveren roomkleurig.
Borst en onderlijf: Borst bruin.
Flanken bruin.
Broek donkerbruin.
Anus roomkleurig.
Hoorndelen : Poten oranjerood.
Nagels
: Hoornkleurig.
Snavel
: Donkerbruin.
Ogen
: Bruin.
POP

K.B.O.F. ©

: Bef en broek kunnen iets kleiner zijn dan bij de man.
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GORDELGRASVINK CREME INO

B.
O

.F
.

Phoeffila cincta
Grootte: 12,5 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel: crèmewit.
Masker: crèmewit.
Teugel en bef: lichtbruin.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: roomkleurig.
Nek: roomkleurig.
Vleugeldekveren: roomkleurig.
Vleugelpennen: roomkleurig met lichtergekleurde buitenpennen.
Stuit
: Wit.
Staart
: Korte staart met iets langere middenste staartpennen.
Bovenstaart: crèmewit.
Bovenstaartdekveren: crèmewit.
Onderstaart: crèmewit.
Onderstaartdekveren: crèmewit.
Borst en onderlijf: Keel en bef: lichtbruin.
Borst: crèmewit.
Onderlijf: crèmewit vanaf de broektekening.
Flanken: crèmewit tot aan de broektekening.
Broek: lichtbruin.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: rood.
Nagels: hoornkleurig.
Snavel
: Bovensnavel: oranjerood.
Ondersnavel: oranjerood.
Ogen
: Rood.

POP

: Minimaal lichter van kleur over gans het lichaam.

Keurtechnische opmerking:
Een te vlekkerige borst of vlekkerig rugdek is foutief.
De kleur van de tekening moet zo donker mogelijk zijn.

K.B.O.F. ©
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GORDELGRASVINK TOPAAS

K.

MAN
Kop

B.
O

.F
.

Poephila cincta
Grootte 12,5 cm

: Schedel roomkleurig.
Masker en wangen iets lichter van kleur.
Teugels en bef zijn zwartbruin.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel zijn beigebruin, de vleugeldekveren zijn lichter van kleur dan de rug.
Vleugelpennen beigebruin, iets opgebleekt aan de buitenkant.
Stuit
: Wit.
Staart
: Bovenstaart zwart.
Bovenstaartdekveren wit.
Onderstaart zwart.
Onderstaartdekveren crème van kleur.
Borst en onderlijf: Borst en onderlijf beigebruin, het onderlijf zo egaal mogelijk van kleur.
Flanken beigebruin.
Broek zwartbruin.
Anus roomkleurig.
Hoorndelen : Poten oranjerood.
Nagels
: Hoornkleurig.
Snavel
: Grauwbruin met een rode waas.
Ogen
: Donkerbruin.
POP

K.B.O.F. ©

: Bef en broek kunnen iets kleiner zijn dan bij de man, maar zo diep mogelijk van kleur en egaal.
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MASKERAMADINE

B.
O

.F
.

Poephila personata
Grootte: 14 cm

K.

MAN en POP
Kop
: Schedel bruin en wangen beigebruin.
Masker zwart, rond de snavelinplanting loopt een zwarte band die op zijn smalst is boven
de snavel. Onder de snavel bevindt zich een zwarte kinvlek zonder inkeping.
Rug en vleugeldek: Rug bruin.
Zadel bruin.
Vleugeldekveren donkerbruin.
Vleugelpennen donkerbruin.
Stuit
: Wit.
Staart
: Bovenstaartdekveren wit.
Bovenstaart zwart.
Onderstaartdekveren wit.
Onderstaart zwart.
Borst en onderlijf: Beigebruin.
Bij de afscheiding van onderlijf en flanken met broek loopt een witachtige scheidingsband.
Broek zwart.
Anus wit.
Hoorndelen : Poten: Oranjerood.
Nagels: Hoornkleurig.
Snavel
: Geel.
Ogen
: Ogen: Bruin.
Oogranden: Grijs.

K.B.O.F. ©
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SPITSSTAARTAMADINE ROODSNAVEL

B.
O

.F
.

Poephila acuticauda
Grootte: 17 cm

MAN
Kop

K.

: Voorhoofd, kruin en wangstreek zijn zilvergrijs.
De achterkop en nek zijn blauwachtig grijs.
De teugels zijn zwart.
De bef is zwart en heeft de vorm van een peer.
Rug en vleugeldek: De rug is bruin met een lichtgrijze waas.
Het zadel is bruin met een lichtgrijze waas.
De vleugeldek veren zijn bruin met een grijze waas.
De vleugelpennen zijn bruin met een lichtere buitenvlag.
Stuit
: Wit.
Staart
: De bovenstaartdekveren zijn wit.
De bovenstaart is zwart met twee verlengde staartpennen.
De onderstaartdekveren zijn crèmekleurig.
De onderstaart is zwart, de twee buitenste pennen hebben langs beide zijden een wit punt.
Borst en onderlijf: De borst en het onderlijf zijn lichtbruin met een roze waas.
De broektekening is zwart, begint ter hoogte van de pootinplanting en wordt breder naar de
vleugels toe.
De anusstreek is crèmekleurig.
Hoorndelen : Poten: Rood.
Nagels: Roodachtig vleeskleurig.
Snavel
: Koraalrood, bij de pop iets minder diep van kleur.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin.
Oogranden: Grijs.
POP

K.B.O.F. ©

: De bef en de broek kunnen iets kleiner zijn dan bij de man.
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SPITSSTAARTAMADINE
GEELSNAVEL

B.
O

.F
.

Poephila acuticauda
Grootte: 16 a 17 cm

MAN
Kop

K.

: Zilvergrijs, wangen iets lichter van kleur.
Bef zwart, peervormig.
Teugels zwart.
Rug en vleugeldek: Rug koudbruin.
Vleugeldekveren koudbruin met een grijze waas.
Vleugelpennen koudbruin met een lichtere buitenvlag.
Stuit
: Wit.
Staart
: Bovenstaartdekveren wit.
Bovenstaart zwart met twee gelijke verlengde staartpennen.
Onderstaart zwart, de twee buitenste pennen hebben langs beide zijden een witte punt.
Onderstaartdekveren crèmewit.
Borst en onderlijf: Lichtbruin met een roze waas.
Flanken bruin.
Broek zwart.
Anus crèmekleurig.
Hoorndelen : Poten oranjegeel.
Nagels
: Vleeskleurig met een roodachtige schijn (moeten eenkleurig zijn).
Snavel
: Okergeel.
Ogen
: Donkerbruin
Oogranden grijs.
POP

: Bef en broek kunnen iets kleiner zijn dan bij de man.

Keurtechnische opmerking:
Snavel moet zo geel mogelijk zijn.

K.B.O.F. ©
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SPITSSTAARTAMADINE
ROODSNAVEL BRUIN

B.
O

.F
.

Poephila acuticauda
Grootte 16 a 17 cm

MAN
Kop

K.

: Lichtbruin met een zilverachtige gloed.
Bef donkerbruin, peervormig.
Teugels donkerbruin.
Rug en vleugeldek: Rug warmbruin.
Vleugeldekveren warmbruin.
Vleugelpennen bruin met een lichtere buitenvlag.
Stuit
: Wit.
Staart
: Bovenstaartdekveren gebrokenwit.
Bovenstaart donkerbruin met twee gelijke verlengde staartpennen.
Onderstaart crèmekleurig.
Onderstaartdekveren wit.
Borst en onderlijf: Lichtbruin, zo egaal mogelijk van kleur.
Flanken bruin.
Broek donkerbruin.
Anus crèmewit.
Hoorndelen : Poten roodachtig.
Nagels
: Hoornkleurig.
Snavel
: Zo donker mogelijk.
Ogen
: Donkerbruin.
Oogranden grijs.
POP

: Bef en broek kunnen iets kleiner zijn dan bij de man.

Keurtechnische opmerking:
Minimale lichte omzoming van de bef niet bestraffen.

K.B.O.F. ©
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SPITSSTAARTAMADINE ROODSNAVEL
CREME INO

B.
O

.F
.

Poephila acuticauda
Grootte: 16 a 17 cm

MAN
Kop

K.

: Wit met een roomachtige waas.
Bef bruin en peervormig.
Teugels bruin, zo donker mogelijk.
Rug en vleugeldek: Rug, zadel en vleugeldekveren zijn lichtbruin.
Vleugelpennen lichtbruin met een lichtere buitenvlag.
Stuit
: Wit.
Staart
: Bovenstaart lichtbruin met twee gelijke verlengde staartpennen.
Bovenstaartdekveren gebrokenwit.
Onderstaart lichtbruin, waarvan de twee buitenste een witte punt hebben.
Onderstaartdekveren wit.
Borst en onderlijf: Lichtbruin, zo egaal mogelijk van kleur.
Flanken bruin.
Broek bruin.
Hoorndelen : Poten roodachtig.
Nagels
: Hoornkleurig.
Snavel
: Koraalrood.
Ogen
: Rood.
Oogranden oranje.
POP

: Bef en broek kunnen iets kleiner zijn dan bij de man.

Keurtechnische opmerking:
Bef, broek en teugels zo donker en egaal mogelijk.
Enige tolerantie gebruiken bij het beoordelen van de bevedering van de wangen.

K.B.O.F. ©
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SPITSSTAARTAMADINE
ROODSNAVEL GRIJS

B.
O

.F
.

Poephila acuticauda
Grootte: 16 a 17 cm

MAN
Kop

K.

: Zilvergrijs.
Zwart en peervormig.
Teugels zwart.
Rug en vleugeldek: Rug licht zilvergrijs.
Vleugeldekveren licht zilvergrijs.
Vleugelpennen licht zilvergrijs met een lichtere buitenvlag.
Stuit
: Wit.
Staart
: Bovendekveren wit.
Bovenstaart zwart met twee gelijke verlengde staartpennen.
Onderstaart wit.
Onderstaartdekveren wit.
Borst en onderlijf: Lichtgrijs met een crèmekleurige waas.
Flanken bruin.
Broek zwart.
Anus roomkleurig.
Hoorndelen : Poten roodachtig.
Nagels
: Vleeskleurig met een roodachtige schijn.
Snavel
: Koraalrood.
Ogen
: Donkerbruin.
Oogranden grijs.
POP

: Bef en broek kunnen iets kleiner zijn dan bij de man.

Keurtechnische opmerking:
Bruine aanslag op het rugdek moet bestraft worden.

K.B.O.F. ©
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SPITSSTAARTAMADINE
ROODSNAVEL TOPAAS

B.
O

.F
.

Poephila acuticauda
Grootte: 16 à 17 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel, masker en wangen zijn crème van kleur overgoten met een zilveren waas.
De teugel is bruin en even breed als de oogrand.
Keel/bef: bruin.
Rug en vleugeldek: Rug warmcrème.
Zadel warmcrème.
De nek is crème van kleur overgoten met een zilveren waas.
De vleugeldekveren zijn zacht warmcrème.
De vleugelpennen zijn crème met een nauwelijks merkbare opgebleekte buitenvlag.
Stuit
: Wit.
Staart
: Bovenstaart bruin met twee verlengde staartpennen.
Bovenstaartdekveren wit.
Onderstaart bruin, waarvan de twee buitenste pennen langs beide kanten een wit punt
vertonen.
Onderstaartdekveren zijn crème.
Borst en onderlijf: Borst crèmewit.
Onderlijf warmcrème overgaand in crèmewit naar de anus toe.
Flanken lichtbruin.
Broek bruin.
Anus crèmewit.
Hoorndelen : Poten
: Oranjerood
Nagels: Hoornkleurig.
Snavel
: Koraalrood.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin.
Oogranden: Donkerbruin.
POP

: Voorhoofd, schedel, achterkop en nek zachtcrème.
Wangen iets bleker dan bij de man.
Keel/bef is iets kleiner en bleker dan bij de man.

KEURTECHNISCHE OPMERKING:
De staart is lancetvormig, de middenste twee pennen moeten minstens 3 cm. langer en
priemvormig zijn met naalddunne uiteinden.
K.B.O.F. ©
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SPITSSTAARTAMADINE BLEEKSNAVEL

B.
O

.F
.

Poephila acuticauda
Grootte: 16 a 17 cm

MAN
Kop

K.

: Zilvergrijs, wangen iets lichter van kleur.
Bef zwart en peervormig.
Teugels zwart.
Rug en vleugeldek: Rug, zadel en vleugeldek zijn bruin met een lichtgrijze waas.
De vleugeldekveren zijn bruin.
De vleugelpennen zijn bruin met een lichtere buitenvlag.
Stuit
: Wit.
Staart
: De bovenstaartdekveren zijn wit.
De bovenstaart is zwart met twee gelijke verlengde staartpennen.
De onderstaart is zwart, de twee buitenste staartpennen hebben een wit punt.
De onderstaartdekveren zijn crèmekleurig.
Borst en onderlijf: Lichtbruin met een roze waas.
Flanken bruin.
De broek is zwart en begint ter hoogte van de pootinplant en wordt breder naar de vleugels toe.
Anus crèmekleurig.
Hoorndelen : De poten zijn rood maar lichter van kleur dan bij de natuurkleur.
Nagels
: Roodachtig vleeskleurig.
Snavel
: Hoornkleurig.
Ogen
: Donkerbruin.
Oogranden grijs.
POP

: Bef en broek kunnen iets kleiner zijn dan bij de man.

Keurtechnische opmerking:
Een te uitgesproken rode gloed is foutief.

K.B.O.F. ©
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SPITSSTAARTAMADINE
BLEEKSNAVEL BRUIN

MAN
Kop

K.

B.
O

.F
.

Poephila acuticauda
Grootte: 16 a 17 cm

: Lichtbruin met een zilverachtige gloed.
Bef lichtbruin en peervormig.
Teugels lichtbruin.
Rug en vleugeldek: Rug lichtbruin.
Vleugelpennen bruin met een lichtere buitenvlag.
Stuit
: Wit.
Staart
: Bovenstaartdekveren zijn gebroken wit.
Bovenstaart donkerbruin met twee gelijke verlengde staartpennen.
Onderstaart crèmekleurig.
Onderstaartdekveren wit.
Borst en onderlijf: Lichtbruin, zo egaal mogelijk.
Flanken bruin.
Broek lichtbruin.
Anus crèmewit.
Hoorndelen: Poten roodachtig (lichter dan bij de natuurkleur).
Nagels
: Hoornkleurig.
Snavel
: Hoornkleurig.
Ogen
: Donkerbruin.
Oogranden grijs.
POP

K.B.O.F. ©

: Bef en broek kunnen iets kleiner zijn dan bij de man.
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ZONASTRILDE MAN

: De schedel is donker roodbruin met een grijze waas.
Het masker is rood, beginnend van aan de teugels en verder lopend tot de zijkant van de kop
en keel naar de borst toe.
Rug en vleugeldek: De rug is donkerbruin overdekt met een rode waas.
Het vleugeldek is donkerbruin overdekt met een rode waas.
De vleugelpennen zijn donkerbruin overdekt met een rode waas.
Stuit
: Helderrood.
Staart
: Bovenstaartdekveren rood.
Staartpennen roodachtig bruin.
Onderstaartdekveren donkergrijs.
Onderstaart donkerbruin.
Borst en onderlijf: De borst is donkerrood.
De flanken donkerrood met witte stippen.
Het onderlijf is donkerbruin met een lichtrode waas.
Hoorndelen : De poten zijn vleeskleurig.
De nagels zijn grijs.
Snavel
: De bovensnavel is rood.
De ondersnavel is rood met een lichte opbleking aan de basis.
Ogen
: Donkerbruin.
Oogranden geel.

K.

Kop

B.
O

.F
.

Neochmia phaeton
Grootte: 13 cm

Keurtechnische opmerking:
Er bestaan enkele ondersoorten welke herkenbaar zijn aan het witte onderlijf of lichtere bovenKleuren.

K.B.O.F. ©
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ZONASTRILDE POP

Kop

K.

B.
O

.F
.

Neochmia phaeton
Grootte: 13 cm

: Schedel bruin met een rode en grijze waas.
Het masker is rood, beginnend van aan de teugels tot boven de oogstreek en verder doorlopend tot aan de zijkant van de kop en keel, naar de borst toe.
De rode kleur bij de pop is niet zo fel als bij de man.
Rug en vleugeldek: De rug is grauwbruin overdekt met een rode waas.
Het vleugeldek is grauwbruin overdekt met een rode waas.
De vleugelpennen zijn donkerbruin overdekt met een rode waas.
Stuit
: Rood.
Staart
: Bovenstaartdekveren rood.
Staartpennen roodachtig bruin.
Onderstaartdekveren donkergrijs met een lichte bruine waas.
Onderstaart beigebruin.
Borst en onderlijf: De borst is grauwbruin.
De flanken zijn grauwbruin met witte stippen.
Het onderlijf is beigebruin.
Hoorndelen : De poten zijn vleeskleurig.
De nagels zijn grijs.
Snavel
: Bovensnavel rood.
Ondersnavel rood met lichte opbleking aan de basis.
Ogen
: Donkerbruin.
Oogranden geel.

K.B.O.F. ©
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ZWARTBUIKZONASTRILDE

.F
.

Neochmia phaeton
Grootte: min. 13 cm

MAN
Kop

K.

B.
O

: Schedel: donker roodbruin met een grijze waas.
Masker: rood, beginnend aan de teugels en verder doorlopend tot de zijkant van de kop en
keel naar de borst toe.
Rug en vleugeldek: Rug: donkerbruin overdekt met een rode waas.
Vleugeldek: donkerbruin overdekt met een rode waas.
Vleugelpennen: donkerbruin overdekt met een rode waas.
Stuit
: Helder rood.
Staart
: Bovenstaartdekveren: rood.
Staartpennen: roodachtig bruin.
Onderstaartdekveren: donkergrijs.
Onderstaart: donkerbruin.
Borst en onderlijf: Borst: donkerrood.
Flanken: donkerrood met witte stippen.
Onderlijf: donkerbruin met een lichtrode waas.
Hoorndelen : Poten: vleeskleurig.
Nagels: grijs.
Snavel
: Bovensnavel: rood.
Ondersnavel: rood met een lichte opbleking aan de inplanting.
Ogen
: Ogen: donkerbruin.
Oogranden: geel.
POP
Kop
: Schedel: bruin met een rode en grijze waas.
Masker: rood, beginnend aan de teugels tot boven de oogstreek en verder doorlopend tot
aan de zijkant van de kop en de keel naar de borst toe.
Rug en vleugeldek: Rug: grauwbruin overdekt met een rode waas.
Vleugeldek: grauwbruin overdekt met een rode waas.
Vleugelpennen: donkerbruin overdekt met een rode waas.
Stuit
: Rood.
Staart
: Bovenstaartdekveren en staartpennen gelijk bij de man.
Onderstaartdekveren: donkergrijs met lichtbruine waas. Onderstaart: beigebruin.
Borst en onderlijf: Borst: grauwbruin. Onderlijf: beigebruin.
Flanken: grauwbruin met witte stippen.
Hoorndelen : Poten: vleeskleurig. Nagels: grijs.
Snavel
: Gelijk bij de man.
Ogen
: Gelijk bij de man.
Keurtechnische opmerking:
Er bestaan enkele ondersoorten herkenbaar aan het witte onderlijf of lichtere bovenkleuren.
K.B.O.F. ©
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FORBES PAPEGAAIAMADINE

B.
O

.F
.

Erythrura Tricolor
Grootte: 10 cm

MAN

: Voorschedel: Kobaltblauw, boven de snavel loopt een zwarte band.
Kopzijden: kobaltblauw.
Middenschedel: Blauw met een groene waas.
Kin en keel: kobaltblauw.
Rug en vleugeldek: Nek: blauwgroen.
Rug: groen.
Vleugelpennen: donkergroen met een lichtgroene omzoming langs de binnenzijde.
Vleugeldekveren: groen.
Stuit
: Rood.
Staart
: Bovenstaart: groen met een rode waas.
Bovenstaartdekveren: donkerrood.
Onderstaart: grijs.
Onderstaartdekveren: groen met een blauwe waas.
Borst en onderlijf: Borst: kobaltblauw.
Onderlijf: blauw.
Broek: groen met een blauwe waas.
Anus: blauwgroen.
Hoorndelen : Poten: vleeskleurig.
Nagels: hoornkleurig.
Snavel
: Zwart.
Ogen
: Ogen: donkerbruin.
Oogranden: lichtgrijs.

K.

Kop

POP

K.B.O.F. ©

: Minder diep van kleur.
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DRIEKLEUR PAPEGAAI-AMADINE

: Schedel donkergroen, zwart boven de snavelinplanting.
Masker is diep blauw. De afscheiding hiervan met de groene keel en de hals, welke begint
bij de onderste hoek van de snavel, loopt in een vloeiende lijn om de oorstreek en de ogen
naar de schedel.
De teugel is zwart.
Rug en vleugeldek: De rug is donkergroen.
De vleugeldekveren zijn donkergroen.
De vleugelpennen zijn zwart met groene buitenvlaggen.
Stuit
: Rood, met een scherpe scheiding tussen de donkergroene rugkleur en de rode stuit.
Staart
: Bovenstaartdekveren rood.
De bovenstaart is rood, door de zwarte binnenvlag van de staartpennen is deze rode kleur
minder helder dan het bovenstaartdek.
Onderstaartdekveren zijn donkergroen.
De onderstaart is zwart.
Borst en onderlijf: Borst en onderlijf zijn donkergroen.
Hoorndelen : Poten: Donker hoornkleurig.
Nagels: Donker hoornkleurig.
Snavel
: Zwart.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin.
Oogranden: Donkergrijs.

K.

Kop

B.
O

.F
.

Erythrura trichroa
Grootte: 12 à 13 cm

Keurtechnische opmerking:
Er is een minder duidelijk verschil tussen man en pop, de pop zou iets matter van kleur zijn.
De halskleur moet zo egaal mogelijk groen zijn, een geelachtige of oranjeachtige bijkleur is
foutief.
Een strakke bevedering geniet de voorkeur.

K.B.O.F.©

T.C. EXOTEN UITGAVE 2002

KORTSTAARTPAPEGAAI-AMADINE

B.
O

.F
.

Erytrhura peali
Grootte: 10 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel, wangen en masker dieprood.
De duidelijke afscheiding van dit rood wordt gevormd door een vloeiende lijn welke begint
aan de ene onderkant van de snavel en, naar beneden gebogen, loopt onder de wangen
om de oorstreek, over de bovenkant van de kop naar de andere onderkant van de snavel.
De achterkop, nek en halszijden zijn grasgroen.
De keel is blauwzwart en de teugels loodgrijs.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel zijn donkergroen.
Vleugels donkergroen.
Vleugeldekveren zijn zwartbruin donkergroen omzoomd.
Vleugelpennen zwartbruin groen gezoomd.
Stuit
: Rood met een duidelijke scheiding van de donkergroene rugkleur.
Staart
: Bovenstaart is bruinrood.
De bovenstaartdekveren zijn rood.
De staartpennen zijn zwartbruin met een rode zoming.
De onderstaart is zwartbruin.
Borst en onderlijf: Aansluitend op de blauwzwarte keel vertrekt een blauwe borstvlek die overgaat naar
een groenkleurige buik en flanken.
De anusstreek is lichtgroen.
Hoorndelen : Poten: Donker hoornkleurig.
Nagels: Bruin.
Snavel
: Zwart.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin
Oogranden: Donkerbruin.
POP

K.B.O.F. ©

: Minder diep van kleur.
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LOMBOKPAPEGAAIAMADINE

B.
O

.F
.

Erythrura hyperythra intermedia
Grootte: 11 à 12 cm

MAN
Kop

K.

: Voorhoofd: Donkerblauw. (blauw)
Kopzijde: Bruin.
Bovenkant: Grasgroen met boven de snavel een zwarte (bruingrijze) band.
Achterkop en nek: Grasgroen.
Kin en keel: Bruin.
Rug en vleugeldek: Grasgroen.
Vleugelpennen zwartbruin met een lichtgroene omzoming.
Stuit
: Grasgroen.
Staart
: Bovenstaart: Grasgroen met een bruine waas.
Bovenstaartdekveren: Geelgroen met een bruine waas.
Onderstaart grasgroen met een bruine waas.
Onderstaartdekveren: Bruingeel.
Borst en onderlijf: Borst en onderlijf: Bruin.
Broek en flanken grasgroen (groen).
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Donker hoornkleur.
Snavel
: Zwart.
Ogen
: Ogen: Zwartbruin.
Oogranden: Lichtblauw
POP

K.B.O.F. ©

: De schuine druk geeft de kleuren op die plaatsen weer, bij de pop.
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ROODKOPPAPEGAAIAMADINE

B.
O

.F
.

Erythrura psittacea
Grootte: 12 cm

: De schedel is vanaf de snavelinplanting tot aan de kroon dieprood.
De afscheiding van de rode kop met het grasgroene lichaam loopt, via een lijn, welke begint boven op de schedel en in een vloeiende lijn loopt, om de oorstreek en de ogen,
naar de bovenkant van de borst.
Teugels zijn zwart.
Rug en vleugeldek: De rug is egaal donker grasgroen.
De vleugeldekveren zijn donker grasgroen.
De vleugelpennen zijn zwart met groene buitenvlag.
Stuit
: Rood, de scheiding tussen rug- en stuitkleur is scherp afgelijnd.
Staart
: Bovenstaartdekveren rood.
Bovenstaart is zwartgroen met rode buitenvlaggen, iets minder rood dan de bovenstaartdekveren. De twee verlengde puntige staartpennen zijn rood omzoomd.
Onderstaartdekveren zijn grasgroen.
Onderstaart is zwartgroen.
Borst en onderlijf: Vanaf de rode bovenborst is het onderlijf egaal grasgroen.
Hoorndelen : Poten: Donker hoornkleurig.
Nagels: Donker hoornkleurig.
Snavel
: Zwart.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin.
Oogranden: Donkergrijs.

K.

Kop

Keurtechnische opmerking:
De vogels vertonen rap een ruwe bevedering. De pop kan iets matter van kleur zijn.
Gele vlekjes op de nek zijn foutief.
De aftekening van de rode kop met het grasgroene lichaam moet scherp en regelmatig zijn.

K.B.O.F. ©
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VEELKLEURENPAPEGAAIAMADINE

B.
O

.F
.

COLORIAPAPEGAAIAMADINE
Erythrura Coloria
Grootte: 10 à 11 cm

: Schedel is groen.
Masker en wangen: blauw met boven de snavelinplanting een zwarte band.
Achter de wangen ter hoogte van het oor, bevindt zich een rode vlek in de vorm van een
halve maan.
De teugel is zwart.
Rug en vleugeldek: De rug is groen.
Vleugeldekveren: groen.
Vleugelpennen: zwartbruin met groene buitenvlaggen.
Stuit
: Rood.
Staart
: Bovenstaartdekveren: rood.
Bovenstaart: donkerbruin met groene buitenvlaggen met een rode waas.
Onderstaartdekveren: groen.
Onderstaart: donkerbruin.
Borst en onderlijf: Groen.
Hoorndelen : Poten donker hoornkleurig.
Nagels donker hoornkleurig.
Snavel
: Zwart.
Ogen
: Ogen zijn donkerbruin.
Oogranden zijn donkerbruin.

K.

Kop

K.B.O.F. ©
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TIMOR ZEBRAVINK

K.

B.
O

.F
.

Grootte: Van snavelpunt tot staarteinde is de Timor zebravink 8,5 cm lang.
Vorm: De Timor zebravink is slank met een iets wat gebogen ruglijn en lichte inkeping in de nek.
De borstlijn vanaf de onderkant van de snavel tot de inplant van de poten is regelmatig gebogen,de borst
mag geen zware indruk geven want de Timor zebravink blijft een slanke vogel.
Kop:
De kop is smal en iets afgevlakt.
Snavel: De snavel is niet kegelvormig maar iets langer, in harmonie met de iets afgeplatte schedel.
Traanstreep: Moet scherp afgelijnd, ongeveer 1 mm breed dus vrij smal, loopt vanaf de onderkant van het oog tot
de onderkant van de wang (bij de man), bij de pop heeft ze dezelfde vorm.
Borstband: Loopt van vleugelbocht tot vleugelbocht en is vrij smal, tussen 1 à 2 mm. Boven de borstband loopt de
zebratekening die zeer vaag is. Bij de pop moet er een duidelijke kleurscheiding zijn tussen borst en
buik.
Houding: De Timor zebravink is een levendig vogeltje, zit onder een hoek van ongeveer 45%, de vleugels sluiten
goed aan het lichaam aan en komen samen op de stuit.
Man
Pop
Tekening:
Tekening:
Traanstreep: Zwart
Traanstreep:
Zwart.
Snavelstreep: Zwart, tussen traan- en snavelstreep wit. Snavelstreep:
Zwart, tussen traan- en snavelstreep
Wangvlek:
Oranjebruin.
wit.
ZebratekeBovenstaartdek- Zwart/wit geblokt.
Een vage zebratekening die moet
ning:
veren:
doorlopen tot tegen de ondersnavel.
Ondergrond lichtgrijs.
Borstband:
Zwart.
Flanktekening Regelmatig verdeelde ronde witte
Kleur:
:
stippen op een geelachtige kastanjeKop en nek:
bruine flank.
Grijs met bruine waas op de
Bovenstaart
Zwart/wit geblokt.
kop,zacht gehamerd.
Rug- en
dekveren:
Grijsbruin met een iets donkerder
Kleur:
vleugeldek:
vleugeldek.
Kop en nek:
Kin, keel, borst: Lichtgrijs.
Grijs met bruine waas op de kop, zacht
Flank:
gehamerd.
Iets lichter grijs dan het vleugeldek.
Rug- en
Stuit:
Grijs met bruine waas, iets donkerder
Wit.
vleugeldek:
Onderlijf:
vleugeldek.
Lichtcrème, naar de aarsstreek
Stuit:
Wit.
crème.
Onderlijf:
Staartpennen:
Lichtcrème, naar de aarsstreek crème.
Grijsbruin.
Staartpennen Grijsbruin.
Snavel:
Oranjerood, iets lichter dan bij de
Snavel:
Oranjerood.
man.
Poten.
Poten:
Vleeskleurig.
Vleeskleurig.
Keurtechnisch: De Timor zebravink komt alleen in de wildkleur voor, andere kleurslagen zijn niet gewenst. De
Timor zebravink kan niet vergeleken worden met onze standaardzebravink. Elke verbetering in kleur, tekening of
vorm moet bestraft worden. De bevedering moet volledig zijn en goed aansluiten.

K.B.O.F.©
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Aziatische Exoten

K.B.O.F.

CHINESE APPELVINK

K.

MAN
Kop

B.
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Eophona Migratoria
Grootte: 18 cm

: Schedel zwart.
Wangen en keel zwart.
Rug- en vleugeldek: Rug donkergrijs.
Nek lichtgrijs.
Vleugelpennen zwart met een witte omzoming, uiteinden wit tot 2 cm.
Vleugeldekveren grijsbruin.
Stuit
: Lichtgrijs.
Staart
: Bovenstaart zwart.
Onderstaart zwart.
Onderstaartdekveren crèmekleurig.
Borst en onderlijf: Keel en bef zwart, ongeveer 1,5 cm breed met een mooie aflijning.
Borst lichtgrijs met een oranjekleurige schijn.
Onderlijf crème- tot oranjekleurig.
Flanken bruin met een oranjekleurige schijn.
Anus oranjekleurig.
Hoorndelen : Poten en loopbenen vleeskleurig.
Nagels
: Lichtgrijs.
Snavel
: Boven- en ondersnavel oranje met zwarte punt, aan de snavelinplant wit.
Ogen
: Zwartbruin.
Oogranden : Lichtgrijs.
POP

K.B.O.F. ©

: Het zwarte masker ontbreekt, de keel en bef zijn lichtgrijs.
De algemenen kleur is iets minder intens dan bij de man.
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GEELKEELROTSMUS

B.
O

.F
.

Petronia Xanthocollis
Grootte: 15 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel: grijs.
Wangen: lichtgrijs.
Teugelzone: grijsbruin.
Oogstreep: loodgrijs.
Wenkbrauwen: lichtgrijs maar donkerder dan de wangen.
Keel en bef zilvergrijs met gele keelvlek.
Rug en vleugeldek: Rug, zadel en nek: grijsbruin.
Vleugeldek: bruine vleugelbouten.
Vleugeldekveren: grijsbruin met gebrokenwitte spiegels.
Vleugelpennen: donkergrijs met een lichte omzoming.
Stuit
: Grijsbruin.
Staart
: Bovenstaart: grijsbruin met een lichte omzoming.
Bovenstaartdekveren: lichtbruin.
Onderstaart en onderstaartdekveren: lichtgrijs.
Staartpennen: donkerbruin.
Borst en onderlijf: Borst en flanken: lichtgrijs.
Broek: grijs.
Anus: beige.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: grijsbruin.
Nagels: Grijsbruin.
Snavel
: Zwart.
Ogen
: Zwart.
POP

K.B.O.F. ©

: Bij de pop is de snavel hoornkleurig.
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JAPANSE APPELVINK

.F
.

Eophona personata
Grootte: 20 à 23cm

: Schedel en masker: zwart, deze kleur loopt van aan de bovensnavel tot achterhoofd,
achter de ogen en loopt verder door onder de snavel met een 6 à 8mm. zwarte band.
Wangen: grijs, tegen de zwarte kopafscheiding licht witgrijs.
Keel: Bleekgrijs.
Rug en vleugeldek: Nek, rug en zadel: grijs.
Vleugeldekveren: grijs met warme bruine uitvloei.
Vleugelpennen: zwart met witte spiegel.
Stuit
: Bleekgrijs.
Staart
: Bovenstaartdekveren: glanzend zwart.
Bovenstaart: glanzend zwart.
Staartpennen: glanzend zwart.
Onderstaartdekveren: grijswit.
Onderstaart: zwart.
Borst en onderlijf: Borst: Grijs.
Onderlijf, flanken en broek: grijs met lichtbruine waas.
Billen: grijs met bruine waas.
Anus: bleekgrijs tot gebrokenwit.
Hoorndelen : Poten: vleeskleurig.
Nagels: hoornkleurig, de middelste iets meer gekleurd.
Snavel
: Boven- en ondersnavel: geel
Ogen
: Ogen: diepbruin met zwarte pupil.
Oogranden: grijs.

K.

B.
O

Kop

Keurtechnische opmerkingen:
Jonge vogels kunnen aan de snavel nog melanineschijn vertonen, de snavelinplanting is
minder geel.

K.B.O.F. ©
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KALA BUULBUUL
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Pycnonotus cafer
Grootte: 18 cm

: Schedel zwart met een geschubde afscheiding in de nek.
Wangen, keel en nek zijn zwart.
Rug en vleugeldek: Lichtgrijs met een crème omzoming.
Vleugelpennen en vleugeldekveren lichtgrijs met een crème omzoming.
Stuit
: Lichtgrijs.
Staart
: Bovenstaart zwart met witte uiteinden.
Onderstaart zwart.
Onderstaartdekveren zwart.
Borst en onderlijf: Keel en bef zwart uitlopend op de borst.
Borst grijs geschubd.
Onderlijf lichtgrijs.
Flanken lichtgrijs.
Broek grijs.
Anus felrood.
Hoorndelen : Poten en loopbenen zwart.
Nagels
: Zwart.
Snavel
: Bovensnavel zwart, ondersnavel zwart.
Ogen
: Zwart.
Oogranden donkergrijs.
POP

K.B.O.F. ©

: Idem, kleur iets minder fel dan bij de man, onderstaart is lichtroze.
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KUIFGORS MAN
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Melophus lathami
Grootte: 16 cm

: Schedel: Zwart, bruin omzoomd.
Masker: Zwart.
Kroon: Zwarte kuif bruin omzoomd.
Rug en vleugeldek: Nek, rug en zadel: Zwart, bruin omzoomd.
Vleugeldekveren: Kastanjebruin.
Vleugelpennen: Donkerbruin met kastanjebruine buitenzijde.
Stuit
: Zwart, bruin omzoomd.
Staart
: Bovenstaartdekveren: Zwart, bruin omzoomd.
Staartpennen: Kastanjebruin met zwart uiteinde.
Onderstaartdekveren: Zwart, kastanjebruin omzoomd.
Onderstaart: Kastanjebruin, lichtjes zwart aan de uiteinden.
Borst en onderlijf: Keel: Zwart, bruin omzoomd.
Borst: Zwart, bruin omzoomd
Onderlijf, flanken en broek: Zwart, bruin omzoomd
Billen: Zwart, bruin omzoomd
Anus: Zwart, bruin omzoomd
Hoorndelen : Poten: Lichtbruin.
Nagels: Donkerbruin.
Snavel
: boven en ondersnavel: Donkerbruin.
Ogen
: Ogen: Zwart.
Oogranden: Grijs.

K.

Kop

Keurtechnische opmerking:
De conditie doet veel aan de verschijning en presentatie van de vogel.

K.B.O.F. ©
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KUIFGORS POP
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Melophus lathami
Grootte: 16 cm

: Schedel: Geelbruin met donkerbruine bestreping.
Kroon: Kuif, geelbruin met donkerbruine bestreping.
Ogen: Lichtbruine bril.
Keel licht geelbruin met bruine bestreping.
Rug en vleugeldek: Zadel: Geelbruin met donkerbruine bestreping.
Nek: Donker geelbruin.
Vleugeldekveren: Donkerbruin kastanjebruin omzoomd.
Vleugelpennen: Donkerbruin met grijze kastanjebruine omzoming.
Stuit
: Geelbruin met donkerbruine omzoming.
Staart
: Bovenstaartdekveren: Geelbruin met donkerbruine omzoming
Bovenstaart: Donkerbruin met fijne kastanjebruine omzoming
Onderstaartdekveren: Lichter geelbruin met donkere bestreping.
Onderstaart: Kastanjebruin in het midden donkerbruin.
Borst en onderlijf: Borst: Geelbruin met regelmatige donkere bestreping.
Onderlijf: Licht geelbruin.
Flanken, broek, anus: Geelbruin met donkere bestreping.
Hoorndelen : Poten: Lichtbruin.
Nagels: Donkerbruin.
Snavel
: Boven en Ondersnavel: Donkerbruin.
Ogen
: Ogen: Zwart.
Oogranden: Grijs

K.

Kop

Keurtechnische opmerkingen:
De conditie doet veel aan de verschijning en presentatie van de vogel.

K.B.O.F. ©
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MEESGOUDVINK
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Uragus sibiricus
Grootte: 16 à 18 cm

: Schedel: Grijsbruin met een zilveren waas.
Masker: Wijnrood.
Wangen: Grijsbruin met een zilveren waas.
Kroon: Grijsbruin met een lichtere zilveren waas.
Oogstreep: Zwarte bordeaux omzoming tot achterkant wang.
Keel: Rozerood, zilver overgoten.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: Dieproos met een zilveren waas, en zwarte rugtekening.
Nek: Roos met een iets meer zilveren waas.
Vleugeldekveren: Diep roos met dubbele vleugelband.
Vleugelpennen: Zwart met een zilveren omzoming.
Stuit
: Karmijnrood.
Staart
: Bovenstaartdekveren: Karmijnrood (jonge vogels minder fel).
Bovenstaart: Zwart met lichte omzoming.
Staartpennen: Zwart met lichte omzoming, de 2 buitenste pennen zijn wit.
Onderstaartdekveren: Diep roos met een zilveren omzoming.
Onderstaart: Wit.
Borst en onderlijf: Borst: Rozerood met donkere streeptekening.
Onderlijf: Rozerood uitvloeiend op buik.
Flanken en broek: Rozerood. De anus is crèmeroos.
Hoorndelen : Poten: Donkervleeskleurig.
Nagels: Zwartgrijs.
Snavel
: Bovensnavel: Grijs hoornkleurig, met een bruine waas. Ondersnavel lichter van kleur.
Ogen
: Ogen: Zwart.
Oogranden: Lichtroze.

K.

Kop

Keurtechnische opmerking:
Jonge vogels zin over het algemeen iets bleker.
De zwarte strook tussen 2 vleugelbanden is minder uitgesproken.
Tolerant zijn bij niet opgekleurde vogels.
Het is vereist dat de kleur egaal is.
K.B.O.F. ©
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VIETNAMESE MUS MAN
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Passer flaveolus
Grootte: 14 cm

: Schedel: Olijfgroen, dat met een brede band doorloopt tot in de nek. Boven de snavel matgeel.
Masker: Matgeel
Wangen: Matgeel, tussen de wangen, achter de ogen tot tegen de olijfgroene schedelband
kastanjebruin
Teugel: Zwart.
Oogstreep: Matgeel
Keel: Zwarte bef.
Rug en vleugeldek: Nek: Olijfgroen.
Rug en zadel: Kastanjebruin.
Grote vleugeldekveren: Zwart, olijfgroen omzoomd.
Middelste vleugeldekveren: Olijfgeel.
Vleugelpennen: Zwart, olijfgroen omzoomd.
Stuit
: Olijfgroen.
Staart
: Bovenstaartdekveren: Olijfgroen.
Bovenstaart: Zwart, olijfgroen omzoomd.
Staartpennen: Zwart, olijfgroen omzoomd.
Onderstaartdekveren: Matgeel.
Onderstaart: Donkergrijs.
Borst en onderlijf: Borst: Olijfgroen.
Onderlijf: Matgeel
Flanken en broek: Olijfgroen.
Anus: Matgeel.
Hoorndelen : Poten: Donkergrijs
Nagels: Donkergrijs.
Snavel
: Boven- en ondersnavel: Zwart.
Ogen
: Ogen: Bruin, met een zwarte iris.
Oogrand: Grijs.

K.

Kop

K.B.O.F. ©
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VIETNAMESE MUS POP
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Passer flaveolus
Grootte: 14 cm

: Schedel: Olijfgroen, lichtbruin overgoten.
Masker: Bruingeel.
Wangen: Licht olijfgroen.
Teugel: Olijfgroen, lichtbruin overgoten.
Oogstreep: Bruingeel.
Keel: Geel met een bruine waas.
Rug en vleugeldek: Nek, rug en zadel: Olijfgroen, lichtbruin overgoten.
Grote vleugeldekveren: Zwart, olijfbruin omzoomd.
Middelste vleugeldekveren: Zwart, olijfbruin omzoomd.
Vleugelpennen: Zwart, olijfbruin omzoomd.
Stuit
: Olijfgroen, lichtbruin overgoten.
Staart
: Bovenstaartdekveren: Olijfgroen, lichtbruin overgoten.
Bovenstaart: Zwart, met olijfgroen, lichtbruin omzoomd.
Staartpennen: Zwart, olijfgroen omzoomd.
Onderstaartdekveren: Geel met bruine waas.
Onderstaart: Grijs.
Borst en onderlijf: Geel met bruine waas.
Flanken en broek: Olijfbruin.
Anus: Geel met bruine waas.
Hoorndelen : Poten: Donkergrijs.
Nagels: Donkergrijs.
Snavel
: Boven en ondersnavel: Grijs, met olijfgroene waas, aan de basis geel.
Bleekt op aan de snavelsnede.
Ogen
: Ogen: Bruin, met een zwarte iris.
Oogranden: Grijs.

K.

Kop

K.B.O.F. ©
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WIELEWAALAPPELVINK MAN
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Mycerobas affinis
Grootte: 22 cm

: Schedel en masker: Zwart.
Wangen: Zwart
Keel: Zwart.
Rug en vleugeldek: Rug: Okergeel met bruine waas, licht uitvloeiend okergeel naar stuit toe.
Vleugeldekveren: Zwart.
Vleugelpennen: Zwart.
Stuit
: Okergeel.
Staart
: Bovenstaartdekveren: Zwart.
Bovenstaart: Zwart.
Staartpennen: Zwart.
Onderstaartdekveren: Okergeel.
Onderstaart: Zwart.
Borst en onderlijf: Borst: Okergeel.
Onderlijf, flanken en broek: Okergeel.
Billen: Okergeel.
Anus: Okergeel.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Hoornkleurig.
Snavel
: Boven- en ondersnavel: Hoornkleurig.
Ogen
: Ogen: Zwart.
Oogranden: Grijs.

K.

Kop

Keurtechnische opmerkingen:
Het masker is niet altijd netjes afgelijnd.
De snavelkleur verandert naargelang de broeddrift.
K.B.O.F. ©
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WIELEWAALAPPELVINK POP
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Mycerobas affinis
Grootte: 22 cm

: Schedel en masker: Grijs.
Wangen: Grijs.
Keel: Grijs.
Rug en vleugeldek: Rug: Olijfgroen iets donkerder dan de nek.
Nek: Olijfgroen.
Vleugeldekveren: Olijfgroen iets donkerder dan de nek.
Vleugelpennen: Zwart.
Stuit
: Olijfgroen.
Staart
: Bovenstaartdekveren: Olijfgroen.
Bovenstaart: Zwart.
Staartpennen: Zwart.
Onderstaartdekveren: Olijfgroen.
Onderstaart: Zwart.
Borst en onderlijf: Borst: Olijfgroen.
Onderlijf, flanken en broek: Olijfgroen.
Anus: Bleker olijfgroen.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Hoornkleurig.
Snavel
: Boven- en ondersnavel: Hoornkleurig.
Ogen
: Ogen: Zwart.
Oogranden: Grijs.

K.

Kop

Keurtechnische opmerkingen:
Het masker is niet altijd netjes afgelijnd.
De jonge vogels hebben een grijze waas over het gehele vleugeldek.
De snavelkleur verandert naargelang de broeddrift.

K.B.O.F. ©
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ZWARTKOPGROENVINK MAN

: Voorhoofd, kruin, achterkop, oorstreek en wangen: Zwart, een scherp afgetekende kap
vormend die begint aan de bovensnavelinplanting en loopt tot de achterkop, achter de
oorstreek, onder de wangen door om aan te sluiten aan de onderzijkant van de ondersnavel.
De bef is bruinachtig geelgroen.
De nek is groengeel met een schimmelbandje.
Rug, vleugeldek: Het zadel is groengeel met een vage uitlopende bruine bestreping.
De duimveren zijn groen geelachtg.
De vleugeldekveren: De eerste vleugelband is grijsgeel en zwart omzoomd. De tweede en
derde vleugelband zijn grijs, zwart gezoomd.
Vanaf de derde vleugelband bezitten alle pennen een geel gedeelte (vlag) dat overgaat in
zwart naar het uiteinde van de pennen, zij zijn grijs omzoomd.
Stuit
: Groengeel.
Staart
: De bovenstaart is zwart.
De bovenstaartdekveren zijn groengeel.
De onderstaart is geel met een zwart uiteinde.
De onderstaartdekveren zijn geel.
Borst en onderlijf: Bruin groengeel gemarmerd.
De flanken zijn bruinachtig geelgroen.
De billen zijn licht kaneelkleurig.
De anus is gebrokenwit.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Bruingrijs.
Snavel
: Hoornkleurig.
Ogen
: Zwart.
Oogringen: Zwartgrijs.

K.

Kop
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Carduelis Ambigua
Grootte: 13,5 cm

K.B.O.F.©
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Amerikaanse Exoten

K.B.O.F.

CHILI BERGVINK MAN
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Phrygilus fructicetti
Grootte: 18 cm

: Schedel: Voorhoofd grijs dat naar achteren toe bruiner wordt met donkerbruine streeptekening. Wangen grijsbruin, bruiner naar achteren toe.
Oogstreep: Grijs, rond het oog een onregelmatige gebroken witte bril.
Keel: Zwartgrijs met lichtgrijze hamertekening, meer in het midden lichter uitlopend naar de
borst toe. Lichtgrijze baardstrepen.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: Bruingrijs met donkerbruine streeptekening.
Nek: iets grijzer dan de kop en de rug.
de
Vleugeldekveren: Donkerbruin met een half uiteinde wit. De 2 rij vleugeldekveren vertonen
het wit in mindere mate naar de rug toe.
Vleugelpennen: Donkergrijs met een bruine omzoming.
Stuit
: Bruin met een grijze waas.
Staart
: Bovenstaartdekveren: Donkerbruin met een bruin uiteinde.
Bovenstaart: Donkerbruin met een lichtbruine omzoming.
Onderstaartdekveren: Gebrokenwit met aan de buitenkant bruine streeptekening.
Onderstaart: Binnenkant donkergrijs, buitenkant lichtgrijs met een bruine omzoming.
Borst en onderlijf: Borst: Grijsbruin met donkerder hamertekening.
Onderlijf: Gebroken wit.
Flanken: Bruingrijs met donkerbruine streeptekening.
Broek: Grijs. Anus: Gebrokenwit.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels: Zwart.
Snavel
: Bovensnavel: Geel.
Ondersnavel: Geel.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin.
Oogranden: Grijs.

K.

Kop

K.B.O.F. ©
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CHILI BERGVINK POP
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Phrygilus fructicetti
Grootte: 18 cm

: Schedel: Bruine ondergrond, donkerbruin gestreept met een grijze waas.
Wangen: Bruin.
Oogstreep: Grijs, lichter van kleur uitlopend naar achteren.
Keel: Grijs met gebrokenwitte baardstrepen, gebrokenwitte keelvlek met bruingrijze streeptekening.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: Bruingrijs met donkerbruine streeptekening.
Nek: Iets grijzer dan kop en rug.
de
Vleugeldekveren: Donkerbruin met een half uiteinde wit. De 2 rij vleugeldekveren vertonen
het wit in mindere mate naar de rug toe.
Vleugelpennen: Donkergrijs met bruine omzoming.
Stuit
: Bruin met een grijze waas.
Staart
: Bovenstaartdekveren: Donkerbruin met bruin uiteinde.
Bovenstaart: Donkerbruin met lichtbruine omzoming.
Onderstaartdekveren: Gebrokenwit met aan de buitenkant bruine streeptekening.
Onderstaart: Binnenkant donkergrijs, buitenkant lichtgrijs met bruine omzoming.
Borst en onderlijf: Borst: Gebrokenwit met onregelmatige bruingrijze streeptekening.
Onderlijf: Gebrokenwit.
Flanken en broek: Bruin met donkerbruine streeptekening.
Anus: Gebrokenwit.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig.
Nagels zwart.
Snavel
: Bovensnavel: Donkerbruin, snavelsnede lichter bruin.
Ondersnavel: Lichtbruin, naar de punt toe donkerder bruin.
Ogen
: Ogen: Donkerbruin.
Oogranden: Lichtbruin.

K.

Kop

K.B.O.F. ©
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GROTE CUBAVINK (Man en pop)
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Tiaris olivacea
Grootte 10 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel grijsgroen.
Wangen grijsgroen met oranjegele wenkbrauwstreep.
Oranjegeel befje met redelijke aflijning.
Nek grijsgroen.
Rug en vleugeldek: Grijsgroen.
Vleugelpennen en vleugeldekveren grijsgroen met een gele omzoming.
Stuit
: Grijsgroen.
Staart
: Bovenstaart grijsgroen.
Onderstaart grijsgroen.
Onderstaartdekveren grijsgroen.
Borst en onderlijf: Onder het befje zwart.
Borst zwart.
Onderlijf zwartbruin.
Flanken grijsgroen.
Broek en anus lichtgeel.
Hoorndelen : Poten en loopbenen vleeskleurig.
Nagels
: Grijs.
Snavel
: Bovensnavel donkergrijs.
Ondersnavel lichtgrijs.
Ogen
: Zwart met oranjegele oogranden.
POP

: Zij mist de zwarte borst, is overwegend grijsgroen en heeft op de keel een wazig zwart afgelijnd befje.

Keurtechnische opmerking:
Er bestaan verschillende ondersoorten met een volledig andere kleurslag.

K.B.O.F. ©
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HALSBANDVINK
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Poospina Torquata
Grootte: 12 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel: Zwart met een grijze waas.
: Masker: Aan weerszijden van de snavelinplanting loopt een 3 mm brede band boven de
ogen tot in de nek.
Wangen: Van aan de snavelinplanting loopt een zwarte band, omvattende de ogen en
de wangen.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: Grijs
Nek: Donkergrijs.
Vleugeldekveren: Grijs met een zwarte buitenvlag en bruin omzoomd.
Vleugelpennen: Donkergrijs met een witte buitenvlag.
Stuit
: Grijs.
Staart
: Bovenstaart: Zwart, witgrijs omzoomd.
Bovenstaartdekveren: Grijs
Onderstaart: Wit.
Onderstaartdekveren: Gebrokenwit.
Borst en onderlijf: Keel en bef: Wit.
Borst: Op de borst loopt een 10 mm brede zwarte band van vleugelbocht tot vleugelbocht.
Onderlijf en flanken: Grijs.
Broek: Lichtgrijs.
Anus: Crèmewit.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: Vleeskleurig.
Nagels: Bruingrijs.
Snavel
: Zwart.
Ogen
: Ogen: Zwart.
Oogranden: Zwart.
Onder de oogrand een klein wit half maantje.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop is keurtechnisch gelijk aan de man maar matter van kleur.
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KAPOETSENSIJS MAN

Kop

K.

B.
O

.F
.

Carduelis Cucullata
Grootte: 10 a 11 cm

: Schedel diepzwart.
Masker egaal diepzwart, zo goed mogelijk afgelijnd, lopende van onder de snavel langs de
Wangen tot op het achterhoofd.
Wangen en keel diepzwart.
Rug en vleugeldek: Rug vanaf nek tot stuit rood met een donkere waas.
Vleugelpennen zwart met helderrode spiegels.
Vleugeldekveren zwart met op het uiteinde een witgrijze omzoming.
Stuit
: Helderrood.
Staart
: Bovenstaartdekveren zwartbruin.
Bovenstaart zwart.
Onderstaartdekveren karmijnrood.
Borst en onderlijf: Borst helderrood.
Onderlijf rood overgaand in gebrokenwit aan de aars.
Flanken karmijnrood.
Poten
: Donker hoornkleurig.
Hoorndelen : Nagels zwart.
Snavel
: Bovensnavel parelgrijs met zwarte punt.
Ondersnavel parelgrijs.
Ogen
: Donkerbruin, pupil zwart en oogranden lichtgrijs.
Keurtechnische opmerking:
Vleugelspiegels mogen iets minder rood zijn dan het lichaam.

K.B.O.F. ©
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KAPOETSENSIJS POP

Kop

K.

B.
O

.F
.

Carduelis Cucullata
Grootte: 10 a 11 cm

: Schedel helder blauwgrijs gehamerd.
Masker helder blauwgrijs gehamerd.
Wangen en keel zijn lichtgrijs.
Rug en vleugeldek: Rug grijs.
Vleugelpennen donkergrijs met oranjerode spiegels.
Vleugeldekveren donkergrijs met op het uiteinde een witgrijze omzoming.
Stuit
: Oranjerood.
Staart
: Bovenstaartdekveren zwartbruin.
Bovenstaart zwart.
Onderstaartdekveren karmijnrood.
Borst en onderlijf: Borst rood.
Onderlijf rood tot aan de buiklijn, overgaand in wit.
Anus gebrokenwit.
Flanken grijs.
Poten
: Donker hoornkleurig.
Hoorndelen : Nagels zwart.
Snavel
: Bovensnavel parelgrijs met een donkere punt.
Ondersnavel parelgrijs.
Ogen
: Ogen donkerbruin, pupil zwart.
Oogranden lichtgrijs.
Keurtechnische opmerking:
Kan een rode schijn vertonen op het rugdek, voorkeur geniet zuivergrijs.

K.B.O.F. ©
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KLEINE CUBAVINK MAN

B.
O

.F
.

Tiaris conora
Grootte: 9 cm

: Schedel grijsgroen, overgaand in geelgroen naar achter toe.
Masker: Zwart.
Wangen: Zwart.
Teugel: Zwart.
Keelband: Goudgeel met inkeping, doorlopend tot aan de schedel.
Rug en vleugeldek: Rug, zadel en nek zijn geelgroen.
Vleugeldekveren: Olijfgroen.
Vleugelpennen: Olijfgroen, geel gezoomd.
Staart
: Bovenstaart: Groen met een gele waas.
Bovenstaartdekveren: Geelgroen.
Onderstaart: Geelgroen, buitenste pennen lichtgeel gezoomd.
Onderstaartdekveren: Geelbruin.
Borst en onderlijf: Keel en bef: Zwart, scherp afgelijnd met goudgele keelband.
Borst onder keelband is zwart, naar het onderlijf toe geleidelijk overgaand in grijsbruin.
Keelband: Goudgeel.
Onderlijf: Crèmewit overgaand in crèmebruin naar de anus toe.
Flanken: Grijsbruin.
Anus: Crèmekleurig lichtbruin.
Hoorndelen : Poten en loopbenen zijn grijsbruin.
Nagels: Zwart.
Snavel
: Bovensnavel: Zwartgrijs.
Ondersnavel: Zwartgrijs.
Ogen
: Ogen: Zwartbruin.
Oogranden: Loodgrijs.

K.

Kop

K.B.O.F. ©
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KLEINE CUBAVINK POP

B.
O

.F
.

Tiaris Conora
Grootte: 9 cm

: Schedel: bruin.
Masker: Groenachtig bruin.
Wangen: Groen.
Teugel: Roestbruin.
Keelband: Lichtgeel met inkeping, doorlopend tot aan de schedel.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: Bruinachtig geelgroen.
Nek: Bruin.
Vleugeldekveren: Mat olijfgeelbruin.
Vleugelpennen: Mat olijfgeelbruin, lichtgeel gezoomd.
Staart
: Bovenstaart: Mat geelgroen.
Bovenstaartdekveren: Mat geelgroen.
Onderstaart: Mat geelgroen, buitenste pennen lichtgeel gezoomd.
Onderstaartdekveren: Mat geelgroen.
Borst en onderlijf: Keel en bef: Mat zwartbruin.
Borst: Grijsbruin.
Keelband: Bleekgeel.
Onderlijf: Grijsbruin, overgaand in crèmebruin naar de anus.
Flanken: Mat grijsgeelbruin.
Anus: Crèmekleurig.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: Grijsbruin.
Nagels: Zwartgrijs.
Snavel
: Bovensnavel: Mat zwart.
Ondersnavel: Mat zwart.
Ogen
: Ogen: Zwartbruin.
Oogranden: Roestbruin.

K.

Kop

K.B.O.F. ©
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MAGELLAANSIJS MAN (Zwartkopsijs)

B.
O

.F
.

Carduelis magellanica
Grootte: 11 a 12 cm

: Schedel diepzwart.
Masker egaal diepzwart, zo goed mogelijk afgelijnd, lopende van onder de snavel langs de
wangen tot op het achterhoofd.
Onder de snavel mag het masker maximum 1 cm breed zijn.
Wangen en keel diepzwart.
Halsstreek heldergeel.
Rug en vleugeldek: Achternek grijsgroen.
Vleugelpennen zwart met een lichtgrijze omzoming.
Vleugeldekveren geelgroen, vleugelband diepgeel, vleugelspiegel heldergeel overgaand in
lichtgrijze toppen.
Stuit
: Goudgeel.
Staart
: Bovenstaartdekveren geel met groene toppen.
Onderstaart wit met een gele waas.
Middenste staartpennen zijn zwart.
Borst en onderlijf: Borst heldergeel.
Onderlijf heldergeel.
Flanken geel op een groene ondergrond.
Poten
: Donker hoornkleurig.
Hoorndelen : Zwart.
Snavel
: Donkergrijs, aan de basis uitlopend naar loodgrijs.
Ogen
: Zwart.

K.

Kop

Keurtechnische opmerking:
De vleugelspiegels zijn minder dominant dan bij andere vogelsoorten.

K.B.O.F. ©
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MAGELLAANSIJS POP (Zwartkopsijs)

Kop

K.

B.
O

.F
.

Carduelis magellanica
Grootte 11 a 12 cm

: Schedel olijfgroen.
Wangen en keel olijfgroen.
Afscheiding van kop en schouders heeft een lichte gele waas vanaf de ondersnavel.
Rug en vleugeldek: Rug, tot en met de staart, olijfgroen.
De vleugelpennen zijn valer van kleur dan bij de men en lichtgrijs omzoomd.
De vleugeldekveren zijn olijfgroen met een lichtgrijze omzoming.
Stuit
: Geel.
Staart
: Olijfgroen, overgaand in vaalgroen aan het uiteinde.
Borst en onderlijf: De borst is olijfgroen met een gele schijn.
De buik is witgrijs.
De flanken zijn olijfgroen tot en met de staart.
Poten
: Hoornkleurig.
Hoorndelen : Zwart.
Snavel
: Donkergrijs, aan de basis uitlopend naar loodgrijs.
Ogen
: Zwart.

K.B.O.F. ©
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MEXICAANSE ROODMUS

B.
O

.F
.

Carpodacus Mexicanus
Grootte: 16 cm

K.

MAN
Kop
: Karmijnrood, donkerbruin gemelaniseerd vanaf de snavelbasis.
Rug en vleugeldek: Rug grijsbruin
Vleugelpennen zijn donkerbruin met een lichtbruine omzoming.
Stuit
: Karmijnrood met een zeer lichte tekening.
Staart
: Donkerbruine staartpennen met een lichtbruine omzoming.
Onderstaartdekveren vertonen een duidelijke schubtekening op een lichtere ondergrond.
Borst en onderlijf: Karmijnrode grondkleur op de borst, opblekend naar de aars toe met een fijne evenwijdig gelijnde tekening.
Flanken duidelijk zichtbare goed afgelijnde tekening die symmetrisch is.
Hoorndelen : Poten zo donker mogelijk.
Nagels zwart.
Snavel
: Bovensnavel donker maar opblekend naar de basis toe.
Ondersnavel is hoornkleurig.
Keurtechnische opmerking:
Elegante lichaamsvorm, moet een rechte lijn vertonen vanaf de nek tot het uiteinde van de
staart.
Licht afgeplatte schedel, voldoende kopvolume, goed gevulde nek en wangen.
Opgebleekte vleugeltoppen of bleke hoorndelen zijn niet gewenst.
POP

K.B.O.F. ©

: De ondergrondkleur is beige met duidelijke strakke afgelijnde symmetrische tekening, beginnend aan de ondersnavel en waziger wordend naar de aars toe.
Duidelijke flanktekening.
Geen karmijnrode kleur gewenst.
T.C. EXOTEN UITGAVE 2003

PELZNER SAFFRAANVINK

K.

MAN
Kop

B.
O

.F
.

Sicalus flaveoli pelzelni
Grootte: 13 cm

: Schedel: saffraangeel.
Masker: saffraangeel.
Wangen: grijs olijfkleurig.
Teugel en wenkbrauwstreep zijn geel.
Het voorhoofd is grijs met gele strepen.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel zijn geeloranje overdekt met een lichtgrijze waas en vrij lange fijne
bruine pigmentstrepen.
Nek: geel met een lichtgrijze waas.
Vleugeldekveren: donkerbruin met een bleke omzoming.
Vleugelpennen en vleugelspiegel vrij opvallend oranjegeel.
Staart
: Bovenstaart: donkerbruin met een gele omzoming.
Bovenstaartdekveren: donkerbruin.
De staartpennen zijn donkerbruin met een gele omzoming.
Borst en onderlijf: Borst: bleek oranje met een grijze waas.
Onderlijf: lichtgeel.
Flanken: licht oranjegeel met een zeer lichte grijze waas.
Hoorndelen : Poten en loopbenen zijn zwartgrijs.
Nagels: zwartbruin.
Snavel
: Bovensnavel zwartgrijs.
Ondersnavel zwartgrijs.
Ogen
: Donker bruinrood.
POP

K.B.O.F. ©

: Grijsachtig bruin met geelachtige grondkleur op borst en flanken. Is sterk gepigmenteerd.
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RODE KARDINAAL

MAN
Kop

K.

B.
O

.F
.

Cardinalis cardinalis
Grootte 18 cm

: Schedel en kuif karmijnrood.
Masker diep egaal zwart en zo goed mogelijk afgelijnd.
Wangen rood.
Rug en vleugeldek: Rug grijs met een rode schijn.
Vleugelpennen grijs met een rode omzoming.
Vleugeldekveren roodgrijs.
Stuit
: Grijs met een rode schijn.
Staart
: Bovenstaartdekveren zwartrood.
Bovenstaart zwartrood.
Onderstaartdekveren roodgrijs.
Onderstaartpennen iets korter.
Borst en onderlijf: Borst helderrood.
Keel en bef zwart.
Flanken rood, broek en anus roodgrijs.
Poten
: Grijs.
Hoorndelen : Nagels zwart.
Snavel
: Bovensnavel oranjerood.
Ondersnavel oranjerood.
Ogen
: Ogen zwart, oogranden grijs.
POP

K.B.O.F. ©

: Volledig grijsbruin met een lichtgrijs masker.
Lichtrode schijn op vleugelpennen en lijf.
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RODE KROONVINK

B.
O

.F
.

Coryphospingus cucullatus
Grootte: 14 cm.

MAN
Kop

K.

: Kuif: buitenzijde kuif zwartbruin, middendeel scharlakenrood.
Wangen: bruinrood met grijze waas.
Teugel en wenkbrauw: roodbruin.
Keel: Dof scharlakenrood.
Rug en vleugeldek: Nek: roodbruin.
Rug en zadel: roodbruin met grijze waas.
Vleugel: donkerbruin met rode waas.
Vleugeldekveren: roodbruin, iets lichter omzoomd op het uiteinde.
Vleugelpennen: donkerbruin iets lichter omzoomde op het uiteinde.
Stuit
: Diep scharlakenrood.
Staart
: Bovenstaart: wijnrood.
Bovenstaartdekveren: diep scharlakenrood.
Staartpennen: zwartbruin met wijnrode waas.
Onderstaartdekveren en onderstaart: zwartbruin met wijnrode waas.
Borst en onderlijf: Borst, onderlijf en flanken: dof scharlakenrood.
Broek: zwartbruin.
Anus: wijnrood.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: leigrijs.
Nagels: leigrijs.
Snavel
: Bovensnavel: leigrijs.
Ondersnavel: grijs.
Ogen
: Ogen: bruin.
Oogranden: lichtgrijs.
POP

K.B.O.F. ©

: Pop mist de kuif en is iets grijzer van grondkleur.
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SAFFRAANVINK

B.
O

.F
.

Sicalis flaveola
Grootte: 14 cm

MAN
Kop

K.

: Diep oranjerood.
Wangen geel met een olijfgroene waas.
Teugel, oogstreep en wenkbrauw geel.
Keel: Oranjegeel.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel olijfgroen, nek lichtgroen.
Vleugel en vleugeldekveren zijn olijfgroen.
De vleugelpennen zijn donkerbruin met een lichtgele zoming.
Stuit
: Olijfgroen.
Staart
: Bovenstaart zwartbruin met een olijfgroene omzoming.
Bovenstaartdekveren olijfgroen.
Staartpennen donkerbruin.
Onderstaart olijfgroen met een gele omzoming.
Onderstaartdekveren donkerbruin met een olijfgroene waas.
Borst en onderlijf: Borst geel.
Onderlijf en flanken geel met een groene waas en een zichtbare flanktekening.
Broek en anus geel met een groene waas.
Hoorndelen : Poten: Lichtbruin.
Nagels: Donkerbruin.
Snavel
: Bovensnavel grijsbruin met een lichte middenstreep.
Ondersnavel hoornkleurig met een bruine punt.
Ogen
: Ogen: Zwart.
Oogranden: Geel.
POP

K.B.O.F. ©

: Iets minder diep van kleur.
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STANDAARDEISEN

B.
O

.F
.

EXOTEN

K.

Niet Zaadetende Exoten

K.B.O.F.

AMETHYST GLANSSPREEUW MAN

B.
O

.F
.

Cinnyricinclus leucogaster
Grootte: 17 cm

: Schedel, masker, wangen en teugel zijn diep violet.
De nek is glanzend zwart, diep violet.
De keel/bef is glanzend diepviolet.
Rug, vleugeldek: Rug en zadel zijn diepviolet.
Vleugeldekveren zijn glanzendzwart, diep violet.
De vleugelpennen zijn dofzwart.
Stuit
: Violet.
Staart
: De bovenstaart: De middenste pennen zijn diepviolet, de zijpennen zijn zwartviolet.
De bovenstaartdekveren zijn violet.
De onderstaart is wit.
De onderstaartdekveren zijn wit.
Borst en onderlijf: De borstafscheiding is onregelmatig en ziet er geschubd uit, het violet vertoont kleurschakeringen van roodpurper naar blauwpurper, een aantal veren heeft lichtere randen waardoor een zwak schubeffect ontstaat.
Het onderlijf is wit.
De flanken zijn wit.
De broek is wit.
De anus is wit.
Hoorndelen : Poten: Zwartgrijs.
Nagels: Zwartgrijs.
Snavel
: Zwart.
Ogen
: Ogen: Zwart.
Oogranden: Geel.

K.

Kop

KEURTECHNISCHE OPMERKING:
Er bestaat een ondersoort namelijk de "Witbuikglansspreeuw" (Cinnyricinclus leucogaster
verreauxi) die geringe kleurverschillen toont. De buitenste staartpennen vertonen een witte
buitenvlag.

K.B.O.F. ©
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AMETHYST GLANSSPREEUW POP

B.
O

.F
.

Cinnyricinclus leucogaster
Grootte: 17 cm

: Schedel, masker, wangen en teugel zijn bruinachtig van kleur.
De keel/bef is wit met donkerbruine lengtestreepjes.
Rug, vleugeldek: Bruinachtig met een lichtere veeromzoming waardoor een schubeffect ontstaat.
Het zadel is bruinachtig met een lichtere veeromzoming waardoor een schubeffect ontstaat.
Vleugeldekveren zijn bruinachtig met een lichtere omzoming.
Vleugelpennen zijn bruinachtig met een lichtere omzoming.
Stuit
: Bruin.
Staart
: De bovenstaart bruinachtig met lichtere omzoming.
De bovenstaartdekveren zijn bruinachtig.
De onderstaart is bruinachtig met een lichtere omzoming.
De onderstaartdekveren zijn bruinachtig met een lichtere omzoming.
Borst en onderlijf: De borst is wit met donkerbruine lengtestreepjes.
De flanken zijn wit met donkerbruine lengtestreepjes.
De broek is wit met donkerbruine lengtestreepjes.
De anus is wit.
Hoorndelen : Poten: Zwartgrijs.
Nagels: Zwartgrijs.
Snavel
: Zwart met vanaf de snavelinplanting een gedeelte met geelachtige zijkant.
Ogen
: Ogen: Zwartbruin.
Oogranden: Zwartbruin.

K.

Kop

K.B.O.F. ©
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DAMALIJSTER

B.
O

.F
.

Zoothera citrina
Grootte: 17 cm.

: Schedel, masker en wangen: roodbruin.
Oogstreep: achter de ogen, onbevederd.
Keel: Roodbruin.
Rug en vleugeldek: Nek: roodbruin.
Rug en zadel: staalblauw.
Vleugeldekveren: staalblauw, lichtgrijs omzoomd met bovenaan witte parels.
Vleugelpennen: zwartbruin, lichtgrijs omzoomd.
Stuit
: Staalblauw.
Staart
: Bovenstaart: zwartgrijs, uiteinde buitenste staartpennen vuilwit.
Bovenstaartdekveren: staalblauw.
Staartpennen: zwartgrijs.
Onderstaartdekveren: gebrokenwit.
Onderstaart: grijs, buitenste staartpennen zijn opgebleekt.
Borst en onderlijf: Borst, onderlijf en flanken: roodbruin.
Broek: grijs.
Anus: gebrokenwit.
Hoorndelen : Poten: vleeskleurig.
Nagels: hoornkleurig.
Snavel
: Boven en ondersnavel: zwartgrijs, aan de basis iets lichter van kleur.
Ogen
: Ogen: donkerbruin met zwarte pupil.
Oogranden: licht roodbruin.

K.

Kop

Keurtechnische opmerking:
Opgelet met de ondersoorten waartussen er niet veel verschillen zijn.
De traanstreepdamalijster heeft donkerbruine traanstrepen en is op de rug roodbruin.

K.B.O.F. ©
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DRIEKLEURENGLANSSPREEUW

B.
O

.F
.

Spreo Superbus
Grootte: 18cm

: Schedel, masker en wangen: glanzend zwart.
Keel en bef: Zwart met een blauwe schijn.
Rug en vleugeldek: Nek: blauwzwart.
Rug: smaragdgroen.
Zadel: Groen met blauwe waas.
Vleugeldekveren: zwart met smaragdgroene omzoming.
Vleugelpennen: zwartgroen.
Stuit
: Zwart.
Staart
: Bovenstaartdekveren: zwart met blauwe waas.
Bovenstaart: zwart met blauwe waas.
Staartpennen: blauwzwart.
Onderstaartdekveren: wit.
Onderstaart: zwart.
Borst en onderlijf: Borst: witte overgangsband naar buik toe.
Onderlijf, flanken, anus: roodbruin.
Broek: zwartbruin.
Hoorndelen : Poten: zwart. Nagels: zwart.
Snavel
: Boven en ondersnavel: zwart
Ogen
: Ogen: geelbruin met grote zwarte pupil.
Oogranden: zwart.

K.

Kop

Keurtechnische opmerking:

K.B.O.F. ©

De bovensnavel mag maximum 2 mm. langer zijn dan de ondersnavel.
De vleugelspots moeten zichtbaar zijn.
Lichte inkeping in de borstband, niet bestraffen.
Jonge vogels hebben mattere oogkleur.
TC EXOTEN UITGAVE 2007

GRIJSKAPLIJSTER

B.
O

.F
.

Turdus hortulorum
Grootte: 19 cm

: Schedel: grijsbruin, roodbruin overgoten.
Wangen: grijs, bruin omzoomd, onderkant wang is roodbruin.
Teugel: donker grijsbruin.
Rug en vleugeldek: Nek, rug en zadel: grijs, bruin omzoomd.
Vleugelpennen: grijsbruin met een lichterbruine omzoming.
Vleugeldekveren: bruingrijs.
Stuit
: Grijs, lichtjes bruin omzoomd.
Staart : Bovenstaart: donkergrijs.
Bovenstaartdekveren: grijs, lichtjes bruin omzoomd.
Onderstaart: grijs.
Onderstaartdekveren: gebrokenwit.
Staartpennen: grijsbruin.
Borst en onderlijf: Keel: gebrokenwit met verticale bruine stippen.
Borst: lichtgrijs met donkergrijze vlekjes.
Onderlijf: wit.
Flanken: roodbruin, hetgeen naar de borst toe breder wordt.
Broek: roodbruin.
Billen: bruingrijs.
Anusstreek: gebrokenwit.
Hoorndelen: Poten: vleeskleurig.
Nagels: hoornkleurig.
Snavel : Bovensnavel: donkergrijs, aan de inplanting roodbruin.
Ondersnavel: donkergrijs, met roodbruine snavelsnede.
Ogen : Ogen: donkerbruin met zwarte pupil.
Oogranden: oranje.

K.

Kop

Keurtechnische opmerking:
Men is tolerant met een mogelijke opening op de borst en de aflijning van de flanken.
Jonge mannen kunnen onderling verschillen van kleur.
K.B.O.F. ©
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HERDERMAINA

B.
O

.F
.

Acridotheres t. tristis
Grootte: 23 cm

K.

MAN
Kop
: Schedel, masker, wangen en teugel zijn zwart.
Rug, vleugeldek: Rug en zadel zijn bruin.
De nek is zwart dat overgaat naar bruin.
Vleugeldekveren: Bruin.
Vleugelpennen: Bruin, de inplanting van de grote pennen is wit.
Ondervleugeldekveren: Wit.
Stuit
: Bruin.
Staart
: De bovenstaart is zwart met witte punten op het uiteinde van de veren, die naar buiten
toe groter worden. De middenste pennen zijn geheel zwart met een groene glans.
De bovenstaartdekveren zijn bruin overgaand naar zwart.
De onderstaart is witachtig lichtgrijs.
De onderstaartdekveren zijn wit.
Borst en onderlijf: De bef of keel is leigrijs tot zwart.
De borst is bruin met een wijnrode waas.
Het onderlijf is wit.
De flanken zijn bruin met een wijnrode waas.
De broek is bruin en de anus is wit.
Hoorndelen : Poten: Geel.
Nagels: Geelachtig donker hoornkleurig.
Snavel
: Geel.
Ogen
: Ogen: Bruin.
Oogrand: De naakte oogrand geelbruin, het oogringetje grijs.
POP
K.B.O.F. ©

: Praktisch geen verschil tussen man en pop, zij is wel iets kleiner.
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KONINGSGLANSSPREEUW

B.
O

.F
.

Cosmopsarus r.regius
Grootte: 34 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel: Blauwgroen.
Masker: Van aan de snavelbasis loopt een zwarte band die de bovenkop van de keel
scheidt.
Wangen en oorstreek: Donkerblauw met een purperen glans.
Rug en vleugeldek : Rug en zadel: Donkerblauw met een purperen glans.
Nek: Blauwgroen.
Vleugeldekveren: Donkerblauw met een purperen glans.
Vleugelpennen: Donkerblauw met een purperen glans.
Stuit
: Donkerblauw met een purperen glans.
Staart
: Bovenstaart: Blauwgroen, de staart is lang en trapvormig en goudkleurig bruin omzoomd.
Bovenstaartdekveren: Blauwgroen.
Onderstaart: Blauwgroen.
Onderstaartdekveren: Goudkleurig bruin.
Borst en onderlijf: Keel en bef: Blauwgroen.
Borst: Violet.
Onderlijf: Diep goudgeel.
Flanken: Diep goudgeel.
Anus: Lichter geel.
Hoorndelen: Poten en loopbenen: Zwart.
Nagels: Zwart.
Snavel
: Zwart.
Ogen
: Ogen: Zwart.
Oogranden: Geel.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop is keurtechnisch gelijk aan de man.
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KUIFMAINA

K.

B.
O

.F
.

Acridotheres C. Cristatellus
Grootte: 26 cm

MAN
Kop
: Schedel, masker, wangen, teugel en kuif: Zwart.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: Grijszwart.
Nek: Zwart.
Vleugeldekveren: Zwart met een bruine tint.
Vleugelpennen: Zwart met een bruine tint en een witte spiegel.
Stuit
: Zwartgrijs.
Staart
: Bovenstaartdekveren: Zwartgrijs.
Bovenstaart: Zwartgrijs met fijne witte uiteinden.
Onderstaartdekveren: Zwartgrijs met een witte omzoming.
Onderstaart: Zwartgrijs.
Borst en onderlijf: Keel en bef: Zwart.
Borst: Zwart, iets lichter van kleur vergeleken met de keel.
Onderlijf, flanken , broek en anus zijn grijszwart.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: Diepgeel.
Nagels: Hoornkleurig.
Snavel
: Geel, roodachtig aan de basis.
Ogen
: Ogen: Donker roodbruin met een zwarte pupil.
Oogranden: Geel.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop is keurtechnisch gelijk aan de man.
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MANDARIJNSPREEUW

B.
O

.F
.

Sturnus sinensis
Grootte: 17 cm

MAN
Kop

K.

: Schedel: Gebrokenwit (zo wit mogelijk) loopt puntig uit op achterhoofd.
Wangen: Grijs.
Keel: Lichtgrijs, naar de snavel toe lichter grijs.
Rug en vleugeldek: Nek, rug en zadel: Donkergrijs.
Vleugeldekveren: Wit.
Vleugelpennen: Zwart, met in de buitenvlag een metaalgroene glans.
Stuit
: Vuilgrijs.
Staart
: Bovenstaartdekveren: Zilvergrijs.
Bovenstaart: Zwart.
Staartpennen: Zwart, binnen- en buitenvlag metaalkleurig groen. Uiteinde vuilgrijs.
Onderstaartdekveren: Gebrokenwit.
Onderstaart: Zwart, uiteinde gebrokenwit.
Borst en onderlijf: Borst: Grijs.
Onderlijf, flanken en broek: Gebrokenwit.
Anus: Gebrokenwit.
Hoorndelen : Poten: Grijs.
Nagels: Lichtgrijs.
Snavel
: Boven- en ondersnavel: Blauwgrijs, lichter uitlopend naar voren toe.
Snavelpunt heeft een bruine waas.
Ogen
: Ogen: Zwart.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop gelijkt op de man, de witte vederpartijen zijn minder uitgesproken.
Er is een ondersoort dat op alle witte onderdelen een bruine waas vertoond.
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OEVERMAINA

B.
O

.F
.

Acridotheres ginginianus
Grootte: 21 cm

K.

MAN
Kop
: Schedel, masker, wangen en teugel: Zwart.
Rug en vleugeldek: Rug en zadel: Leigrijs.
Nek: Zwart.
Vleugeldekveren: Zwart.
Vleugelpennen: Zwart.
Ondervleugeldekveren: Crèmekleurig.
Stuit
: Lichtgrijs.
Staart
: Bovenstaart: Zwart met een crèmekleurig uiteinde.
Bovenstaartdekveren: Grijs.
Onderstaart: Zwart met een crèmekleurig uiteinde.
Onderstaartdekveren: Crèmekleurig.
Borst en onderlijf: Keel en bef: Zwart overgaand naar leigrijs.
Borst en onderlijf: Leigrijs.
Flanken en broek: Leigrijs.
Anus: Grijswit vanaf de pootinplanting.
Hoorndelen : Poten en loopbenen: Oranjegeel.
Nagels: Geelachtig tot donker hoornkleurig.
Snavel
: Oranje met een gele punt.
Ogen
: Ogen: Rood.
Oogranden: Deze zijn naakt en oranjekleurig.
Oogringetje: Rood.
POP

K.B.O.F. ©

: De pop is keurtechnisch gelijk aan de man.
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PAGODASPREEUW

B.
O

.F
.

Sturmus Pagodarum
Grootte: 18 cm

: Schedel en masker: Zwart.
Wangen: Bruin.
Oogstreep: Grijsblauw, niet bevederd.
Keel warmbruin.
Rug, vleugeldek: Nek bruin, in het midden overlapt door een uitlopende zwarte kap.
Rug en zadel grijs met een bruine waas.
Vleugeldekveren grijsbruin.
Vleugelbocht, onderliggende witte spiegel.
Kleine vleugelpennen zwartbruin met een grijze omzoming.
Grote vleugelpennen egaal zwartbruin.
Stuit
: Grijsbruin.
Staart
: Bovenstaartdekveren en bovenstaart zijn grijsbruin.
Middenste staartpennen zwartbruin, de buitenste zwartbruine aanzet uitlopend naar gebrokenwit.
Onderstaartdekveren en onderstaart zijn gebrokenwit.
Borst en onderlijf: Borst warmbruin.
Onderlijf en flanken bruingrijs.
Broek en billen grijs.
Anus gebrokenwit.
Hoorndelen : Poten: Geel.
Nagels: Geel.
Snavel
: Boven- en ondersnavel oranjegeel.
Ogen
: Ogen: Geel met een zwarte pupil.
Oogranden: Blauw en niet bevederd.

K.

Kop

Keurtechnische opmerking:
De bek is blauw aan de basis tot aan de mondhoeken.
Een wit stipje onder de ondersnavelinplanting wordt niet bestraft.
Jonge vogels hebben een mattere oogkleur.

K.B.O.F. ©
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PURPERGLANSSPREEUW

B.
O

.F
.

Lamprotornis p. purpureus
Grootte: 20 à 23cm

: Schedel, masker en wangen: glanzend paars.
Keel: Glanzend paars.
Rug en vleugeldek: Nek: glanzend blauw.
Rug en zadel: smaragdgroen.
Vleugeldekveren: smaragdgroen.
Vleugelpennen: smaragdgroen met 2 rijen spots.
Vleugelbochten: glanzend blauw.
Stuit
: Glanzend blauw.
Staart
: Bovenstaartdekveren: zwart.
Bovenstaart: zwart met blauwe gloed.
Staartpennen: zwart.
Onderstaartdekveren: zwart met blauwe waas.
Onderstaart: zwart.
Borst en onderlijf: Borst: glanzend blauw.
Onderlijf en flanken: zwart met blauwe waas.
Broek: glanzend paars.
Billen en anus: glanzend paarsblauw.
Hoorndelen : Poten: zwart
Nagels: zwart.
Snavel
: Boven- en ondersnavel: zwart.
Ogen
: Ogen: grote gele ogen met zwarte pupil.
Oogranden: paarsblauw.

K.

Kop

Keurtechnische opmerkingen:
De bovensnavel mag maximum 2 mm. langer zijn dan de ondersnavel.
De smaragdglans ligt over gans de vogel.
Jonge vogels hebben grijsbruine ogen.

K.B.O.F. ©
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GEELPOOTHONINGVOGEL

B.
O

.F
.

Cyanerpes lucidus
Grootte: 10 cm

: Schedel: Blauw.
Teugel: Zwart, uitlopend tot 5mm achter het oog. De twee teugelzones vloeien samen aan de
snavelinplanting.
Keel: Zwarte bef.
Rug en vleugeldek: Nek: De blauwe kopkleur vloeit naar de rug toe langzaam over naar violet.
Rug en zadel: Violetblauw.
Vleugeldekveren: Zwart.
Vleugelpennen: Zwart.
Stuit
: Violetblauw.
Staart
: Bovenstaartdekveren: Violetblauw.
Bovenstaart: Zwart
Staartpennen: Zwart
Onderstaartdekveren: Donkerblauw.
Onderstaart: Zwart.
Borst en onderlijf: Borst violetblauw.
Onderlijf, flanken en broek: Violetblauw.
Anus: Zwart.
Hoorndelen : Poten: Lichtgeel.
Nagels: Zwart.
Snavel
: Boven- en ondersnavel: Zwart.
Ogen
: Ogen: Zwart.
Oogranden: Zwart.

K.

Kop

Keurtechnische opmerking:
De kleur van de poten moet zo geel mogelijk zijn.

K.B.O.F. ©
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JAPANSE NACHTEGAAL (MAN en POP)

.F
.

Leiothrix lutea
Grootte: 14,5 cm

: Schedel grijsgroen en wangen lichtgrijs.
Teugel geelwit en loopt uit rond en achter het oog.
Baardstreep donkergrijs die uitvloeit onder de wangen.
De keel is geel.
Rug, vleugeldek: De nek is grijs, groen overgoten.
De rug en zadel zijn zwartgrijs.
Op de vleugels moeten de oranjegele spiegels aanwezig zijn.
De vleugeldekveren zijn zwartgrijs.
De vleugelpennen zijn zwart met een roodbruine omzoming die uitvloeiend naar de toppen
overgaat naar geel.
Stuit
: Zwartgrijs.
Staart
: Bovenstaartdekveren zwartgrijs, minstens één paar heeft aan het einde een gebrokenwitte
zoming.
Bovenstaart zwartgrijs met een gebrokenwitte zoming aan het uiteinde.
De onderstaartdekveren zijn gebrokenwit.
Onderstaart lichtgrijs.
Staartpennen zwart met een diepgevorkte staart.
Borst en onderlijf: De borst roodbruin.
Het onderlijf is geelachtig wit.
De flanken en de broek zijn grijs.
De anus is gebrokenwit.
Hoorndelen : Poten: Vleeskleurig, zo donker mogelijk.
Nagels: Donker hoornkleurig.
Snavel
: Bovensnavel oranjerood met zwart vlekje, ondersnavel oranjerood.
Ogen
: Ogen: Zwart
Oogranden: Wit

K.

B.
O

Kop

Keurtechnische opmerking:
Snorharen moeten aanwezig zijn.
Buitenste slagpennen zijn iets korter en afgerond.
Is een levendige vogel.
De vogel is in zijn geheel overgoten met een groene waas.

K.B.O.F. ©
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KIKOYU BRILVOGEL

B.
O

.F
.

Zosterops kikuyuensis
Grootte: 12 cm

: Schedel olijfgroen, iets bleker naar de snavelbasis.
Masker bleek olijfgroen.
Wangen olijfgroen.
Teugel zwart.
Keel olijfgroen met een gele waas.
Rug en vleugeldek: Nek, rug en zadel zijn olijfgroen.
De vleugeldekveren zijn olijfgroen.
De vleugelpennen zijn zwart met een olijfgroene zoming.
Stuit
: Olijfgroen.
Staart
: Bovenstaartdekveren olijfgroen.
Bovenstaart zwart.
Staartpennen zwart.
Onderstaartdekveren olijfgroen.
Onderstaart zwart.
Borst en onderlijf: Borst en onderlijf zijn olijfgroen met een geelachtige schijn.
Flanken en broek zijn olijfgroen.
De anus is olijfgroen met een geelachtige schijn.
Hoorndelen : Poten: Zwart met een blauwe schijn.
Nagels: Zwart met een blauwe schijn.
Snavel
: Boven- en ondersnavel zwart.
Ogen
: Zwart.
Oogring: Brede witte oogring.

K.

Kop

Keurtechnische opmerking:
De bril of de oogringen zijn aan de buitenkant lichtjes gekarteld.

K.B.O.F. ©
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ROODPOOTHONINGVOGEL

.F
.

Cyanerpus C. Cyaneus
Grootte: 11 cm

MAN
Kop

K.

B.
O

: De schedel is turquoisekleurig.
Er vertrekt een zwart veerveld achter het ene oog, loopt boven en onder langs dit oog,
kleurt de teugel en gaat langs de bovenkant van de snavelinplanting op dezelfde wijze naar
de achterkant van het andere oog.
De keel, de nek en de wangen zijn diep blauw. Dit blauw loopt, tussen de turquoise schedel
en het zwarte veerveld rond de ogen, naar de smalle zwarte voorhoofdsband.
De verschillende kleurvelden zijn strak afgelijnd.
Rug en vleugeldek: Rond het zadel zijn diep blauw.
Het zadel is zwart.
De vleugel en vleugelpennen zijn nagenoeg zwart.
Stuit
: Diep blauw.
Staart
: Bovenstaart zwart.
Bovenstaartdekveren diep blauw.
Onderstaart zwart.
Onderstaartdekveren zwart.
Staartpennen zwart.
Borst en onderlijf: Blauw.
Het onderlijf is diep blauw geleidelijk overgaand naar zwart.
De flanken zijn diep blauw.
De aarsstreek is zwart.
Hoorndelen : Poten: Lichtrood tot rood.
Nagels: Nagenoeg zwart.
Snavel
: Zwart.
Ogen
: Ogen: Zwart.
Oogranden: Blauwgrijs.
Keurtechnische opmerking:
Het rustkleed van de man lijkt op dat van de pop.
Mannen op kleur vertonen een diepblauwe kleur.
POP
De pop is overwegend olijfgroen gekleurd met een grijsachtige getinte kop. Het onderlijf is
matter van kleur en donker getekend. De oogranden zijn blauwgroen gekleurd.

K.B.O.F. ©
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