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VOORWOORD
Met de uitgave van deze eerste reeks keurrichtlijnen voor hybriden, als aanvulling op het lesboek, hoopt de
T.C. hybriden een bijdrage te leveren tot een meer gelijkvormige beoordeling door alle keurmeesters
K.B.O.F.
Wij spreken bewust van keurrichtlijnen en niet van standaardeisen. Het is de bedoeling om deze richtlijnen
universeel te maken voor hybriden van eenzelfde vader en verschillende kleurslagen bij de moeder.
Vb.: De richtlijn Geelbuikcini x kanarie is zowel van toepassing voor hybriden gekweekt uit een kanariepop
agaatgeel agaat als voor de hybriden gekweekt uit een pop agaat wit, zwart geel enz.
Met dit doel is voornamelijk aandacht besteed aan de typische tekening die steeds moet aanwezig zijn.
Tenzij anders vermeld gaat het over de mannelijke hybriden van de wildvorm van de vader. Bij een aantal
hybriden zijn de voornaamste verschillen bij de vrouwelijke hybriden aangegeven.
Flanktekening en flankmelanisatie.
Onder flanktekening dient te worden verstaan: Een duidelijk tekeningpatroon in de flanken.
Een hybride met kanarie zal steeds flankbestreping moeten vertonen.

Terminologie.
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Onder flankmelanisatie verstaan wij een bepaalde aanwezigheid van melanisatie in de flanken zonder dat
deze een duidelijk tekeningpatroon vormt.
Zo vertoont de hybride frater x kanarie een duidelijke warmbruine flankmelanisatie (bruine melanisatie), met
daarbij een duidelijke flankbestreping (zwart eumelanine).
Bij de hybride zwavelgele dikbekcini x groenvink is er geen flanktekening vereist doch wel een voldoende
flankmelanisatie. Deze melanisatie staat in voor de groene kleur in de flanken.
Het ontbreken van of een te zwakke flankmelanisatie zijn oorzaak van opgebleekte flanken. De opbleking
kan ook het gevolg zijn van een te zwak aanwezig zijn van de lipochroomkleur.

Kopstudie.
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Wij maken van de gelegenheid gebruik om de terminologie van de lichaamsdelen en tekeningen te
verduidelijken, dit als ondersteuning bij het invullen van het keurbriefje.
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Om tot éénvormigheid te komen bij het beoordelen van de koptekening voegen wij hier enkele foto's bij die
een goede of toelaatbare koptekening en enkele slechte of niet toelaatbare (brilvorming) tonen.
Wij spreken van een bril indien:
1. De wenkbrauwstreep is onderbroken.
2. De wenkbrauwstreep een verbreding vertoont die uitloopt in een vlek.
Wij spreken van onvoldoende kopmelanisatie en niet van een bril indien de hybride een niet gemelaniseerde
voorhoofdsband vertoont.
Een heel lichte verdunning van de kopmelanisatie op het voorhoofd wordt aanvaard doch de vogels met de
sterkste melanisatie op het voorhoofd genieten de voorkeur.
Een lichte en geleidelijke verbreding van de wenkbrauwstreep naar het voorhoofd toe, zonder vlekvorming,
is toegelaten.
Agressiviteit.
Alleen wanneer de hybride een onnatuurlijke en/of agressieve houding aanneemt, zonder dat er een vreemd
voorwerp (keurstok) in de kooi is geweest, wordt er gestraft met puntenaftrek.
Voorbeelden van gevallen van agressief gedrag die bestraft worden:
Zodra wij voor de kooi komen gaat de vogel plat liggen op de stok.
Zodra wij voor de kooi komen zit de vogel met opengesperde snavel.
Voorbeelden van niet te bestraffen gedrag:
De vogel opent de snavel bij pogingen, met de keurstok, om hem te doen draaien.
De vogel spreidt de vleugels bij het verplaatsen van de kooi maar komt daarna tot rust.
Bij deze gevallen hebben wij te maken met territoriumverdediging van de hybride.
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Terminologie van de vogel.
Met dit overzicht worden de technische termen duidelijker.
Vb.: Een befje: Dit is een afgetekende vlek vertrekkende onder de snavelinplanting lopende naar de borst
opvallend door zijn andere kleur.
Neusharen: Dit zijn fijne haartjes aan de bovensnavel.
Spiegel: een vlek in een bepaalde kleur op de vleugel en/of onderstaart. Deze komt voor zowel op de
slagpennen als de dekveren.
Kap: Een afgetekende vlek op de schedel.
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Technische termen van de volledige vogel.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ondersnavel.
Bovensnavel.
Neusgat.
Teugelzone.
Voorhoofd.
Wenkbrauwstreep.
Schedel of kruin.
Iris waarin de pupil.
Oogring.
Achterhoofd.
Oog.
Oogstreep.
Wangen.
Nek.
Mantel.
Schouderdekveren.
Rugdek.
Armpennen.
Handpennen.

K.B.O.F. ©

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Stuit.
Bovenstaartdekveren.
Staartpennen.
Onderstaartdekveren.
Aarsstreek.
Buik.
Hiel.
Loopbeen.
Tenen.
Broek of dij.
Flank.
Duimvleugel.
Grote vleugeldekveren.
Benedenborst.
Kleine vleugeldekveren.
Borst.
Keel.
Baardstreep.
Kin.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Snavelhoek of mondhoek.
Staarttoppen.
Staartomzoming.
Vleugeltoppen.
Buiten- en binnenteen.
Nagels.
Broektekening.
Bef.
Borstband.
Flankmelanisatie.
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Schouder(bocht).
Kleine vleugeldekveren.
Middenste vleugeldekveren.
Grote vleugeldekveren.
Duimvleugel.
Primaire vleugeldekveren.
Vleugelomzoming.
Buitenste armpennen.
Binnenste armpennen.
Binnenste handpennen.
Buitenste handpennen.
Grote slagpennen of handpennen.
Kleine slagpennen of handpennen.
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Technische termen van de poten.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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12.
13.
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Technische termen van de vleugel.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Broekveren (bil).
Hiel
Loopbeen.
Achterteen.
Buitenteen.
Binnenteen.
Middenteen.
Teennagels.
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KOPSTUDIE
SIJS X KANARIE

Goed: licht verbredende
wenkbrauwstreep
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Goed: gelijkmatige
wenkbrauwstreep

O

.F
.

Normaalbeeld vader

Fout: Brilvorming
Wenkbrauwstr. onderbr.

Toelaatbaar: zwakker gemelaniseerde voorhoofdsband
K.B.O.F. ©

Fout: Brilvorming
Vlekkerige verbreding wenkbrauwstr.

Fout: Onvoldoende gemelaniseerde voorhoofdsband
T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2001

ALARIO x KANARIE

O

: Ongeveer 12,5 cm.
: Gedrongen lichaamsvorm met een klein doch voldoende vol kopje.
Lichte nekinval, rechte ruglijn, staart in het verlengde van de lichaamsas.
Volle borst en onderlichaam.
Houding
: Rustig en tamelijk fier.
Kop
: Duidelijk donker gemelaniseerde schedel, nek en keel. Een iets verdunde melanisatie boven
de snavel is toelaatbaar. Storende witte vlekken zijn foutief.
De wangen zijn iets lichter gemelaniseerd. Een zwakkere melanisatie rond de ogen vormt als
het ware een opgebleekte oogring. Deze mag niet overdreven zwaar opvallen. Ook de teugelstreek is iets zwakker gemelaniseerd. Blekere teugels zijn toegelaten indien zij symmetrisch
zijn.
Zware vlekken boven de snavel zijn als een zware kleurfout te bestraffen. Keel duidelijk gemelaniseerd met donkerder baardstrepen.
Borst, buik, flanken: De borst vertoont een naar de buik toe uitlopende melanisatie. Een borstband kan aftekenen maar is zeker niet noodzakelijk. De melanisatie is zwakker naar het midden van de
borst toe.
De buikkleur varieert van witgrijs naar beige.
De flanken vertonen een fijne doch duidelijke flanktekening, zij zijn voldoende sterk gemelaniseerd en zeker niet opgebleekt.
Rugdek, stuit: Rug warmbruin gemelaniseerd met een fijne zwarte bestreping. Deze bestreping is licht en
zeer fijn. De stuit is warmbruin van kleur.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een minimale bruine omzoming, vooral op de toppen. Opgepast voor
uitgeloogde vleugeltoppen.
De secundaire vleugelpennen zijn duidelijk breder omzoomd.
Duidelijke staartspiegels moeten aanwezig zijn.
Hoorndelen : Bovensnavel donker, ondersnavel lichter van kleur.
Poten donker met donkere nagels.
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serinus alario x serinus canaria

POP
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: De kopmelanisatie is bruin i.p.v. zwart en vertoont een fijne bestreping.
De keelstreek is duidelijk minder gemelaniseerd.
De borstmelanisatie is bruin tot bruingrijs van kleur.
De flanktekening is duidelijker en meestal iets breder en loopt verder door naar de borst.
De flanken zijn minder gemelaniseerd, doch mogen niet te bleek worden.
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ALARIO X MOZAMBIQUE
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Serinus Alario x Serenus Mozambicus

: Ongeveer 12 cm.
: Gedrongen lichaam met voldoende volume en een volle borst.
Een niet te kleine kop.
Rechte ruglijn met een minimum aan nekinval.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Rustg en tamelijk fier.
Kop
: Duidelijke, symmetrische en ver naar achter doorlopende wenkbrauwstrepen.
De wenkbrauwen vormen de scheiding tussen de schedeltekening en melanisatie enerzijds en
de gemelaniseerde wangen anderzijds.
De keel is gemelaniseerd met donkere baardstrepen.
De teugeltekening kan iets minder intensief zijn dan de rest van de kop, maar de kleur moet
symmetrisch zijn. De voorhoofdsband, al of niet onderbroken, heeft dezelfde kleur als de wenkbrauwen.
Borst, buik, flanken: De borst vertoont een naar de buik toe afnemende melanisatie.
Een borsttekening is toegelaten. De melanisatie is minder naar het midden van de borst toe.
De buik is witgrijs.
De flanken voldoende en symmetrisch gemelaniseerd met een fijne tekening.
Opgebleekte flanken zijn nefast.
Rugdek, stuit: Het rugdek vertoont een lichte, fijne zwarte bestreping op een warmbruine ondergrond. Ook
de stuit vertoont deze warmbruine kleur.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart zonder uitloging van de vleugeltoppen en
bruin gezoomd. De zwarte staartpennen vertonen spiegels.
Hoorndelen : De snavel is donker met een lichtere ondersnavel.
Poten zo donker mogelijk met donkere nagels.

K.

Grootte
Vorm
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ALARIO x SIJS

O

.F
.

Serinus alario x Carduelis spinus

: Ongeveer 12 cm.
: Tamelijk slank lichaam met een goed gevulde borst.
Licht gebogen ruglijn met een matige nekinval.
Lichtjes afgeplatte schedel.
Staart in het verlengde van de lichaamsas, de vleugeltoppen sluiten op de stuit.
: Fier en rustig.

B.

Grootte
Vorm

Kop

K.

Houding

: Zwart gemelaniseerde schedel met een lichte marmering.
De melanisatie begint vanaf de snavel zonder voorhoofdsband.
Geelgroene wenkbrauwstreep vertrekkend vanaf de snavel of vanaf het midden van het oog.
De wenkbrauwstreep buigt achter de wangen waar ze langzaam versmalt.
Donker gemelaniseerde zone rond het oog.
Kleine baardstrepen die niet tot aan de snavel doorlopen, een gemelaniseerde bef is toelaatbaar. De keel en wangen zijn geelgroen van kleur.
De zwarte melanisatie van de schedel gaat op het achterhoofd langzaam over in de bruine
rugmelanisatie.
Borst, buik, flanken: Duidelijke zwarte gemelaniseerde borstband waar geen strakke aflijning gevraagd wordt
(Alariokenmerk). De symmetrische flanken vertonen een duidelijke flankbestreping en een
bruine flankmelanisatie. De borst is geelgroen langzaam in kleur afnemend op het onderlichaam om te eindigen in een vuilwitte tint in de aarsstreek.
Rugdek, stuit: Rug- en vleugeldek zijn warmbruin met een fijne zwarte bestreping.
Stuit bruin gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: Vleugelpennen zwart met een smalle bruine omzoming. De secundaire vleugelpennen en vleugeldekveren vertonen een duidelijke bruine omzoming dewelke een typische
vleugeltekening tot gevolg heeft.
De staartpennnen zijn zwart met duidelijke onderstaartspiegels en fijne staartomzomingen.
Hoorndelen : Gemelaniseerde poten met donkere nagels.
Bovensnavel donker met een zwarte punt. De ondersnavel is veel lichter van kleur en verdonkert naar de punt toe.

K.B.O.F. ©
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ALARIO x SIJS POP

B.

Ongeveer 12 cm.
Een relatief slanke vogel met een voldoende volle borst.
Een licht gebogen ruglijn met een matige nekinval.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Een zwart gemelaniseerde schedel met een lichte marmering, lichter van tint in de
nekstreek.
De melanisatie begint zo dicht mogelijk bij de bovensnavel.
Een duidelijke wenkbrauwstreep.
Een donker gemelaniseerde zone rond het oog.
Grijzig gemelaniseerde wangen.
Borst, buik, flanken: Een gemelaniseerde borst langzaam afnemend van kleur naar de onderbuik toe.
De flanken vertonen een duidelijke symmetrische flankbestreping, hoog oplopend tot de
schouders en naar het midden van de borst. De flanken tonen tevens een lichtbruine
melanisatie.
Rugdek, stuit: Rug- en vleugeldek zijn warmbruin met een fijne zwarte bestreping.
Stuit bruin gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart.
De secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren vertonen een duidelijke bruine
omzoming die de vleugelbanden vormen.
De armpennen vertonen uitgesproken bruine zomen.
De staartpennen zijn zwart met lichte zomen en met duidelijke onderstaartspiegels.
Hoorndelen:
Gemelaniseerde loopbenen met donkere nagels.
Een hoornkleurige snavel, de bovensnavel met donker streepje op de punt, de ondersnavel
lichter van kleur en verdonkerd naar de punt toe.
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Serinus alario x Carduelis spinus
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T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2009

Baardsijs x kanarie

Ongeveer 13 cm.
Een spoelvormig lichaam met een voldoende volle borst en een vloeiende borstlijn.
Een volle kop met een lichtjes afgeplatte schedel.
De kop in verhouding met het lichaam.
Een rechte tot licht gebogen ruglijn met een lichte nekinval.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Een gemelaniseerde voorhoofdsband en een donkere teugelzone.
Een gemelaniseerde schedel met een zwart streepjespatroon.
Groenkleurige wangen met een donker waas.
De baardstrepen zijn uitgesproken aanwezig.
Een wazig befje is mogelijk.
Borst, buik, flanken: De borst egaal van kleur, deze kleur loopt ver door op de onderbuik, de aarsstreek vaalwit.
De flanken gemelaniseerd met een tekeningspatroon.
Rugdek,stuit:
Het gemelaniseerde rugdek voldoende en duidelijke gestreept
Een donkergroene stuit met grijze waas.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel – en staartpennen zijn zwart met gele zomen en gele spiegels.
Duidelijke zomen op de schouderdekveren en de vleugeldekveren
Deze vormen uitgesproken vleugelbanden.
Hoorndelen:
Donker gemelaniseerde loopbenen, tenen en nagels.
Een donker hoornkleurige snavel, met op de bovensnavel een donker streepje.
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Carduelis barbata x Serinus canaria

Keurtechnische opmerkingen:
Uitgeloogde armpennen zijn foutief.
Duidelijke brilvorming is foutief

K.B.O.F.
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BARMSIJS CABARET X GROENVINK
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Carduelis flammea cabaret x Carduelis chloris
Kleurslag barmsijs: agaat

: Ongeveer 13 cm.
: Een goed gevulde vogel met een vloeiende borstlijn.
Een licht gebogen tot rechte ruglijn en een weinig nekinval.
Een licht gevorkte staart in het verlengde van de lichaamsas.
De buitenste vleugelpennen zijn redelijk lang (kenmerk groenvink).
Houding
: Fier en zo rustig mogelijk.
Kop
: De schedel is gemelaniseerd met een duidelijke bestreping, deze begint direct na het petje.
Lichte baardstrepen en duidelijke symmetrische wenkbrauwstrepen, die ver doorlopen achter
de ogen.
De wangen zijn donkerder van melanisatie dan het lichaam, de teugelzone nog iets donkerder.
De zone rond het oog mag een blekere omranding vertonen.
Een minimaal aanwezige bef is aanbevolen.
Borst, buik, flanken: Duidelijke melanisatie in de borstkleur, afnemend naar de onderborst.
Het onderlichaam is nog bleker getint.
Gemelaniseerde flanken met een gelijnde grijsbruine bestreping.
Rugdek, stuit: Het rugdek is donker gemelaniseerd met een duidelijke bestreping.
De stuit is egaal van tint en in verhouding met de lichaamskleur.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn asgrijs met lichtere zomen.
De vleugeldekveren zijn gezoomd en vormen duidelijke vleugelbanden.
De staartpennen asgrijs, geel gezoomd.
Hoorndelen : Een hoornkleurige snavel met een donker streepje op de bovensnavel.
De poten en tenen gemelaniseerd met donker hoornkleurige nagels.
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Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
Deze hybride wordt best niet opgekleurd.
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BARMSIJS CABARET DONKERFACTORIG x FRATER

Ongeveer 12 cm.
Een relatief slanke vogel met een goed gevulde borst.
Een rechte ruglijn met een weinig nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
Een typisch lange gevorkte staart.
Kop relatief klein t.o.v. het lichaam.
Houding:
Tamelijk rustig en fier.
Kop:
Een donker gemelaniseerde schedel met een duidelijk en regelmatig tekeningspatroon.
Typische blekere oogomranding.
Het niet afgelijnde befje is aanwezig
Borst, buik, flanken: Een egaal donker gemelaniseerde borst, diep doorlopend (duidelijk verschil met frater x
barmsijs waarbij de tekening minder diep doorloopt).
De flanken gemelaniseerd met een duidelijke en symmetrische flanktekening.
De onderbuik zo diep mogelijk gemelaniseerd tot in de aarsstreek.
Rugdek,stuit: Een zo donker mogelijk rugdek in harmonie met het geheel en met een zwarte regelmatige
bestreping.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart met een lichte omzoming.
De vleugeldekveren en de armpennen zijn duidelijker omzoomd en vormen de
vleugelbanden
Hoorndelen:. Een donker hoornkleurige snavel met een donkere streep op de bovensnavel.
Donker gemelaniseerde loopbenen, tenen en nagels.
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Carduelis flammea cabaret x carduelis flavirostris

Keurtechnische opmerkingen:
De buitenste vleugelpennen zijn relatief lang t.o.v. de lichaamslengte.
De pet en de stuit egaal van kleur, deze mogen opgekleurd zijn.
.
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BARMSIJS CABARET DONKERFACTORIG x KANARIE
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Carduelis flammea cabaret x Serinus canaria

Ongeveer 13 cm.
Een goed gevulde en afgeronde schedel.
Een volle borst met een vloeiende borstlijn, licht gebogen ruglijn en een weinig nekinval.
De gevorkte staart in het verlengde van de lichaamsas.
Een nogal korte kegelvormige snavel.
Relatief lange vleugelpennen.
Houding:
Rustig, niet te fel gehurkt.
Kop:
De schedel gemelaniseerd en voorzien van een licht tekeningpatroon, met een waarneembaar petje.
Een lichte voorhoofdsband tussen snavel en petje.
Een lichte opbleking rond de ogen is toelaatbaar.
Nog waarneembare baardstrepen, een befje is een pluspunt.
Borst, buik, flanken: Een duidelijke en symmetrische flanktekening, deze loopt door tot op de borst.
De borstkleur en de tekening lopen ver door op de buik.
De aarsstreek is beige van kleur.
Rugdek,stuit: Een gemelaniseerde rug met een regelmatig bestrepinspatroon.
De stuit minder gemelaniseerd dan het rugdek, doch in harmonie met dit laatste.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zwart met een lichte omzoming.
De omzoming van de vleugeldekveren en de secundaire vleugelpennen vormen twee
vleugelbanden.
Hoorndelen:
De kleur van de loopbenen en tenen in harmonie met de rugmelanisatie.
Donkere teennagels.
Een donker hoornkleurige snavel en een donker streepje op de bovensnavel.

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
Het totaalbeeld zo donker mogelijk.
Misvormde hoorndelen komen regelmatig voor evenals evenwichtsstoornissen.
Bij opkleuring mogen de hoorndelen niet gekleurd zijn.
K.B.O.F. ©
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BARMSIJS CABARET X KNEU
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Carduelis flammea cabaret x Carduelis cannabina
Kleurslag barmsijs: Isabel

: Ongeveer 13 cm.
: Relatief slanke vogel met een iets vollere borst dan bij de kneu.
Rechte ruglijn met een zeer lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Kop relatief klein t.o.v. het lichaam.
Houding
: Tamelijk fier en rustig.
Kop
: Kop lichtbeige gemelaniseerd met een duidelijk en regelmatig lichtbruin tekeningpatroon.
Duidelijk gekleurd, al of niet rood, en afgelijnd petje.
Zwak gemelaniseerde voorhoofdband
Typisch blekere oogomranding
Duidelijk lichtbruin gemelaniseerde wangen
Duidelijke wenkbrauwstrepen.
Typische keeltekening van de kneu komt enigszins tot uiting.
Borst, buik, flanken: De bovenborst is duidelijk lichtbruin gemelaniseerd.
Flanken licht gemelaniseerd met een duidelijke flanktekening.
Onderlichaam vertoont een bleke tint.
Rugdek, stuit: Voldoende egaal lichtbruin gemelaniseerd rugdek met een duidelijke en regelmatige
lichtbruine bestreping.
De stuit vertoont dezelfde kleur en melanisatie als de rug.
Vleugel- en staartpennen: Vleugelpennen en staartpennen licht bruingrijs met een lichtbeige omzoming.
De primaire pennen vertonen een bleke vleugelspiegel.
Secundaire vleugelpennen en vleugel dekveren iets duidelijker omzoomd.
De omzoming van de vleugel dekveren vormen de vage vleugelbanden.
Hoorndelen : Snavel geelachtig met een donkere streep op de bovensnavel.
Vleeskleurige poten met licht gemelaniseerde nagels.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
Alle tekeningen moeten aanwezig zijn zoals bij de hybriden met de wildvorm barmsijs.
De tekeningen zijn wel minder contrastrijk dan bij hybriden uit de wildvorm.
K.B.O.F. ©
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BARMSIJS CABARET X FRATER

O

.F
.

Carduelis flammea cabaret x Carduelis flavirostris

Kop

K.

Houding

: Ongeveer 12 cm.
: Relatief slanke vogel met een iets vollere borst dan bij de frater.
Rechte ruglijn met een zeer lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Typisch lange en iets brede staart.
Kop relatief klein t.o.v. het lichaam.
: Tamelijk fier en rustig.

B.

Grootte
Vorm

: Kop licht gemelaniseerd met een duidelijk en regelmatig tekeningpatroon.
Lichte baardstrepen aanwezig.
Typisch blekere oogomranding aan de onderzijde van het oog.
Borst, buik, flanken: De tekening op de gemelaniseerde borst moet tamelijk diep doorlopen (duidelijk verschil
met frater x barmsijs waarbij de tekening minder diep doorloopt).
Flanken gemelaniseerd met een duidelijke flanktekening.
Onderlichaam vertoont een bleke tint.
Rugdek, stuit: Voldoende warmbruin rugdek met een duidelijke en regelmatige bestreping.
Vleugel- en staartpennen: Vleugelpennen zwart met een lichtbruine omzoming.
Secundaire vleugelpennen en vleugeldekveren iets duidelijker omzoomd.
De omzoming van de vleugeldekveren vormen de vleugelbanden.
Hoorndelen : Snavel lichtcrème tot geelachtig met een donkere streep op de bovensnavel.
Lichtbruine poten met donkere nagels.
KEURTECHNISCHE OPMERKING
: De buitenste vleugelpennen zijn relatief lang ten opzichte van de lichaamslengte.
De pet en stuit moeten gelijkaardig zijn van kleur, deze mogen opgekleurd zijn.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2007

BARMSIJS CABARET X GEELBUIKCINI

O

.F
.

Carduelis flammea cabaret x Serinus flaventris

: Ongeveer 11,5 cm.
: Lichtafgeplatte schedel.
Rechte ruglijn, staart in het verlengde van de ruglijn.
Zeer lichte nekinval.
Voldoende vol lichaam.
: Rustig en fier.

B.

Grootte
Vorm

Houding

: Duidelijke voorhoofdsband, overgaand in duidelijke wenkbrauwstrepen die uitvloeien naar de
wangen.
De oranjegetinte "pet" vormt de overgang tussen voorhoofdsband en de fijne kopbestreping.
Duidelijke baardstrepen, een mogelijke aanvang van befvorming is toelaatbaar.
Duidelijk gemelaniseerde wangen.
De kop vertoont een egale lichte oranjetint als gevolg van het roodbezit bij de barmsijs.
Borst, buik, flanken: Duidelijke flankbestreping en een lichte flankmelanisatie.
De borst vertoont een lichte oranjetint afkomstig van de barmsijs.
Rugdek, stuit: Regelmatige rugtekening, iets zwaarder dan de kopbestreping.
Stuit geel met een lichtbruine waas.
Vleugel- en staartpennen: Staartpennen en primaire vleugelpennen zwart met een lichte omzoming.
Secundaire vleugelpennen breder omzoomd.
De omzoming vertoont een bruine melanisatie.
Duidelijk omzoomde vleugeldekveren, deze vormen twee duidelijke en symmetrische
vleugelbanden.
Hoorndelen : Gele ondersnavel, donkere bovensnavel met gele rand.
Loopbenen en tenen lichtbruin tot donkergrijs met donkere nagels.

K.

Kop

K.B.O.F. ©
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BARMSIJS CABARET x GROENVINK

B.

O

.F
.

Carduelis flammea cabaret x Carduelis chloris

: Ongeveer 13 cm.
: Forse vogel met een volle borst en een vloeiende borstlijn.
Licht gebogen tot rechte ruglijn met een lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas en licht ingekeept.
Houding
: Fier en zo rustig mogelijk.
Kop
: Kop licht gemelaniseerd met duidelijke fijne donkerbruine bestreping.
Symmetrische baard- en wenkbrauwstrepen.
Wangen donkerbruin gemelaniseerd, een donkerbruine tot zwarte teugel.
Blekere oogomranding aan de onderkant van het oog is toelaatbaar.
Een minimale bef wordt aan zien als een pluspunt.
Borst, buik, flanken: Duidelijk gemelaniseerde bruingele tot bruingroene borstkleur.
Flanken bruin gemelaniseerd met een regelmatige zwartbruine bestreping.
Onderlichaam is meer bleek getint.
Rugdek, stuit: Rugdek warmbruin met duidelijke en regelmatige bestreping.
Stuit egaal van kleur.
Vleugel- en staartpennen: Vleugelpennen zijn zwart met een gele buitenvlag.
Vleugeldekveren duidelijk gezoomd en zo de vleugelbanden vormend.
Staartpennen zwart, aan het worteldeel geel, het overige gedeelte geel gezoomd.
Hoorndelen : Hoornkleurige snavel met een donker streepje op de bovensnavel.
Loopbenen en tenen duidelijk gemelaniseerd, donkere nagels.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
Het is niet aanbevolen deze vogels op te kleuren.
De buitenste vleugelpennen zijn vrij lang wat een kenmerk is van de groenvink.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2008

BARMSIJS CABARET X KANARIE

O

.F
.

carduelis flammea cabaret x Serinus canaria

Ongeveer 13 cm.
Een goed gevulde en afgeronde schedel.
Een volle borst met een vloeiende borstlijn,licht gebogen ruglijn en een weinig nekinval.
De gevorkte staart in het verlengde van de lichaamsas.
Een nogal korte kegelvormige snavel.
Relatief lange vleugelpennen.
Houding:
Rustig,niet te fel gehurkt.
Kop
: Smalle niet gemelaniseerde voorhoofdsband tussen snavel en petje toegelaten.
Glanzend petje op de schedel, begrensd door de voorhoofdsband, of de snavel, en het
gemelaniseerde achterhoofd. Achterhoofd en nek bruin gemelaniseerd.
De kopbestreping start aan het petje en loopt door in de hals.
Duidelijke wenkbrauwstrepen die naar achteren lopen en daar de begrenzing van de
wangen vormen.
Duidelijke donkere symmetrische baardstrepen.
Een licht doorkomende bef is een pluspunt.
Borst, buik, flanken: Duidelijke symmetrische flankbestreping. De flanktekening loopt iets door naar de borst.
De flanken zijn voldoende bruin gemelaniseerd.
De borstkleur verzwakt snel naar de buik toe om beige-wit te worden in de aarsstreek.
Rugdek, stuit: Bruin gemelaniseerde rug met een donkerbruine tot zwarte bestreping die breder is op de kop
en in de hals. Het buin in de rug mag nooit door de rode lipochroomkleur overheerst worden.
De stuit is minder bruin dan het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: Kastanjebruin tot zwart met een smalle bruine omzoming. De omzoming van de
secundaire vleugelpennen en vleugeldekveren zijn duidelijk breder. Deze omzomingen vormen twee duidelijke vleugelbanden. De tweede is korter dan de eerste.
Hoorndelen : Bruine loopbenen en tenen met donkere nagels.
Een geelachtige snavel met een donker streepje op de punt van de bovensnavel.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

KEURTECHNISCHE OPMERKING
: De hoorndelen mogen nooit rood doorkleurd zijn.
Bij de mannen moet de rode grondkleur aanwezig zijn.

K.B.O.F. ©
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BARMSIJS CABARET X GOUDVINK

Grootte
Vorm

K.

B.

O

.F
.

Carduelis flammea cabaret x Pyrrhulla pyrrhula

Houding

: Ongeveer 13 cm.
: Vol, vrij gedrongen en robust lichaam met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn.
Praktisch geen nekinval.
Voldoende volle kop.
: Rustig en fier opgericht.

Kop

: Mooi afgetekende zwarte pet. Een lichte marmering van de pet is toegelaten.
Mooi afgelijnd zwart masker.
Grijsgetinte wangen.
Gemelaniseerde oogstreep en een melaninearme wenkbrauwstreep.
Borst, buik, flanken: Egale rood gemarmerde borstkleur zonder vlekkerigheid of tweekleurigheid.
De rode kleur neemt langzaam af in sterkte naar de witte buik toe.
Flanken bruin gemelaniseerd met een duidelijke symmetrische flanktekening.
Rugdek, stuit: Rugdek warmbruin gemelaniseerd met een zwarte regelmatig verdeelde bestreping.
Witte stuit.
Vleugel- en staartpennen: Vleugel- en staartpennen zwart met een minimale bruine omzoming.
De vleugeldekveren hebben een bredere omzoming die een duidelijke symmetrische band
vormen.
Hoorndelen : Donkere loopbenen en tenen, donkere nagels.
Hoornkleurige snavel met een donkere lijn op de punt van de bovenbek.

K.B.O.F. ©
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BARMSIJS CABARET x KNEU

O

.F
.

Carduelis flammea cabaret x Carduelis cannabina

: Ongeveer 12 cm.
: Relatief een slanke vogel met een volle borst. Een rechte ruglijn met een lichte nekinval.
Een tamelijk lange en gevorkte staart.
Houding
: Tamelijk rustig en fier.
Kop
: Gemelaniseerde schedel met een regelmatig tekeningpatroon, doorlopend tot in de nek.
Het rode petje van de barmsijs is duidelijk aanwezig.
De wangen zijn donker gemelaniseerd met een rode bijtint rond de ondersnavel.
Een beginnend befje is aanwezig en is een pluspunt.
Borst, buik, flanken: Een egaal gehamerde borstkleur in verhouding met de kleur van het petje.
De borstkleur vermindert snel in intensiteit vanaf de bovenborst naar de buik toe om over te
gaan in vaalwit.
Een duidelijke en symmetrische flanktekening iets uitlopend richting borst. De flanken tonen
voldoende bruinbezit.
Rugdek, stuit: Warmbruin gemelaniseerde rug met een regelmatige donkerbruine tot zwarte rugbestreping,
voldoende getekend.
De opkleuring mag niet storend inwerken op het bruinbezit van de rugkleur.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met een witte omzoming.
Bij de armpennen en de vleugeldekveren is de omzoming duidelijk en lichter van tint, deze
omzomingen vormen de vleugelbanden. Deze horen symmetrisch te zijn.
De staartpennen zijn zwart met een fijne witte omzoming.
De onderstaartveren tonen een onderstaarttekening.
Hoorndelen : Hoornkleurige loopbenen en tenen met donkere nagels.
Een geelachtige hoornkleurige snavel met een donker streepje op de bovensnavel.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
Bij opkleuring van deze vogels mogen de spiegels en snavel niet storend doorgekleurd zijn.
In de klasse A en/of D is een duidelijke rode kleur niet vereist.

K.B.O.F. ©
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BARMSIJS CABARET X MEXICAANSE ROODMUS (MAN)

O

.F
.

Carduelis flammea cabaret x Carpodacus mexicanus

: Ongeveer 12,5 cm.
: Voldoende kopvolume met een licht afgeplatte schedel en een goed gevulde nek.
Een volle borst met een vloeiende borstlijn, een rechte ruglijn en een staart in het verlengde
van deze ruglijn. Een minimale nekinval.
Houding
: Fier, rustig en goed sluitende vleugels op de stuit.
Kop
: Vanaf de snavel een gemelaniseerd petje.
De kopbestreping start achter het petje en loopt door tot in de hals.
Het achterhoofd en de nek zijn bruin gemelaniseerd.
De zone rond de ogen is bleker getint, de teugelzone is donker gemelaniseerd.
Lichte symmetrische baardstrepen en gemelaniseerde wangen.
Een licht waarneembare bef is positief in de beoordeling.
Borst, buik, flanken: De rode borstkleur vermindert snel in intensiteit vanaf de bovenborst naar de buik toe
om over te gaan in vaalwit.
Duidelijk, gelijnde en symmetrische flanktekening, deze tekening loopt iets door naar het midden van de borst.
De flanken moeten voldoende bruinbezit tonen.
Rugdek, stuit: Warmbruin gemelaniseerde rug met een regelmatige donkerbruine tot zwarte bestreping, voldoende getekend.
De opkleuring van deze vogels mag niet storend werken op het bruinbezit van de rugkleur.
De stuit is donker gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart met een smalle bruine omzoming. Bij de armpennen
en vleugeldekveren is de omzoming duidelijker en lichter van tint, deze omzomingen vormen
de vleugelbanden. Deze behoren symmetrisch te zijn.
De staartpennen zijn zwart met een zeer fijne omzoming.
De onderstaartdekveren vertonen een lichte tekening.
Hoorndelen: Gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.
Een geelachtig getinte snavel met een donker streepje op de punt van de bovensnavel.
Doorgekleurde hoorndelen zijn niet gewenst.

K.

B.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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BARMSIJS CABARET X MEXICAANSE ROODMUS (POP)

O

.F
.

Carduelis flammea cabaret x Carpodactus mexicanus

: Ongeveer 12,5 cm.
: Een ronde kop met een matig afgeplatte schedel.
Een volle borst, met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn.
De staart in het verlengde van de ruglijn is licht gevorkt.
Houding
: Rustig en fier opgericht zonder hangende vleugels.
Kop
: Een egale, duidelijke en fijne bestreping op de schedel doorlopend tot in de nek.
Een voorhoofdbandje is toegelaten.
Gemelaniseerde, symmetrische en bestreepte wangen overgoten met een roze tot rode
lipochroomkleur. Een minimaal aanwezige bef wordt positief beoordeeld.
Borst, buik, flanken: Duidelijke symmetrische en gelijnde flanktekening, de tekening loopt door over de
gehele borst.
De flanken zijn gemelaniseerd met voldoende bruinbezit.
De keelstreek is niet getekend, lichte baardstrepen zijn wel waarneembaar.
De tekening loopt ver door op de onderbuik tot de aarsstreek doch het patroon is minder
uitgesproken zichtbaar.
Bij opkleuring (geen vereiste bij de pop) is het geheel overgoten met een lichtroze waas.
Rugdek, stuit: Een gemelaniseerd rugdek met een donkerbruine tot zwarte regelmatig verdeelde
bestreping.
De stuit gemelaniseerd met een zeer lichte bestreping.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn bruinzwart met lichtbruine zomen.
De omzomingen van de arm- en handpennen vormen twee duidelijke en symmetrische
vleugelbanden, deze horen symmetrisch te zijn en egaal van kleur.
De onderstaartdekveren tonen een duidelijke tekening.
Hoorndelen : Donker gemelaniseerde loopbenen en tenen met zwarte nagels.
Een gelige snavel met een donker streepje op de spits van de bovensnavel.
De ondersnavel is lichter van tint.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
De snavel mag nooit doorgekleurd zijn.
Een rode doorkleuring in de vleugels is ook foutief.
Opkleuring van een pop is geen must.
K.B.O.F. ©
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BARMSIJS CABARET X SIJS

B.

O

.F
.

Carduelis flammea cabaret x carduelis spinus

: Ongeveer 11,5 cm.
: Volslanke, rechtopzittende vogel met een vloeiende borstlijn.
Lichtjes afgeplatte schedel, rechte ruglijn, staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Niet te fel gedrukt, is van nature een levendige klimmer.
Kop
: Voldoende donker vanaf de snavel, gemarmerde bovenschedel met voldoende melanisatie
zonder brilvorming.
Duidelijke wenkbrauwstreep, zonder onderbreking of verbreding voor het oog.
Een minimale bef moet aanwezig zijn. Voldoende melanine in de wangen.
Borst, buik, flanken: Egale borstkleur, bovenborst geel met een oranjekleurige schijn overgaand in geel en
afnemend naar grijswit op de onderbuik.
Duidelijk, goed gelijnde flanktekening met voldoende melanisatie.
Rugdek, stuit: Het rugdek is groenbruin met een regelmatige zwarte bestreping.
De stuit is geelgroen.
Vleugel- en staartpennen: De handpennen zijn zwart met een geelachtige buitenvlag.
De armpennen zijn zwart met brede zomen. Duidelijke symmetrische spiegels. De staartpennen zijn zwart, geelachtig aan het worteldeel en geel gezoomd aan de buitenvlag. De omzoming van de vleugeldekveren en secundaire vleugelpennen vormen de symmetrische vleugelbanden.
Hoorndelen : De snavel is fletsgeel met een donker streepje op de bovensnavel.
De poten zijn donker gemelaniseerd, met donkere nagels.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
De buitenste vleugelpennen zijn vrij lang.

K.B.O.F. ©
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BARMSIJS CABARET X WOESTIJNVINK (MAN)

O

.F
.

Carduelis flammea cabaret x Rhodopechsys githaginea

: Ongeveer 12,5 cm.
: Een volle vogel met rechte ruglijn.
Weinig of geen nekinval, de staart in het verlengde van de ruglijn.
Een ronde schedel met een relatief korte kegelvormige snavel.
De staart is licht gevorkt.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Vanaf de bovensnavel is een lichte kopmelanisatie zichtbaar. Vertoont een petje.
De kopbestreping loopt vanaf het petje naar de nek.
Gemelaniseerde wangen en een duidelijke ononderbroken bleke oogring.
Lichte schimmelvorming op de wangen en de hals is toegelaten, zolang dit niet storend werkt
op het totaalbeeld.
Een beginnend befje is positief.
Borst, buik, flanken: Een egale borstkleur in harmonie met de kopkleur. De borstkleur neemt af naar de onderbuik en gaat over naar vaalwit.
Het masker is dieper gekleurd dan de borst.
De flanken zijn gemelaniseerd en getekend. Al is de tekening niet zo uitgesproken aanwezig,
deze dient toch symmetrisch en zo veel mogelijk gelijnd te zijn.
De flanken vertonen voldoende bruinbezit en mogen zeker niet opbleken.
Rugdek, stuit: Het rugdek is lichtbruin met een eventuele lichte doorkleuring.
Het rugdek bezit een gelijkmatig verdeelde tekening.
De stuit is roze van kleur.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met een lichte zoom.
De armpennen en vleugeldekveren zijn duidelijker gezoomd.
Hoorndelen : De loopbenen zijn hoornkleurig met donkere nagels.
De snavel is hoornkleurig met een zeer lichte oranjeroze schijn.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
Geen storende roodgekleurde hoorndelen.
Een glanzend verenkleed is noodzakelijk.
Er wordt aangeraden deze vogels niet op te kleuren.

K.B.O.F. ©
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BARMSIJS NOORDS X GROENVINK
Carduelis flammea flammea x Carduelis chloris

O

.F
.

POP

: Ongeveer 14 cm.
: Vol vrij robuust lichaam met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn.
Praktisch geen nekinval
Voldoende volle kop.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding
: Rustig en fier opgericht.
Kop
: Mooi afgetekende pet na smalle voorhoofdband die licht gemelaniseerd is.
Duidelijk vrij brede baadstrepen. Gemelaniseerde wangen.
Wenkbrauwstrepen vertrekken vanaf de voorhoofdband en uitlopend naar achteren waar ze
de begrenzing van de gemelaniseerde wangen vormen.
Een bef is toegelaten.
Achterhoofd en nek bruin gemelaniserd met een duidelijke, regelmatige bestreping.
Borst, buik, flanken: Egale borstkleur met een lichte melanisatie op de bovenborst.
De melanisatie vermindert naar de buik toe om in de aarsstreek volledig te verdwijnen.
Licht gemelaniseerde flanken met een duidelijke goed gelijnde flankbestreping.
Rugdek, stuit: Rugdek bruin gemelaniseerd met een duidelijk regelmatige bestreping.
De bestreping van de rug is iets breder dan deze van achterhoofd en nek.
Stuit licht gemelaniseerd met een lichte tekening.
Vleugel- en staartpennen: Vleugel en staartpennen zwart gemelaniseerd met een licht bruingemelaniseerde
omzoming.
De vleugel- en staartpennen vertonen een smalle vleugel en staartspiegel.
De vleugeldekveren zijn breder omzoomd en vormen twee duidelijke vleugelbanden.
Hoorndelen : Vleeskleurige tot bruine loopbenen en tenen met donker gemelaniseerde nagels.
Snavel geel getint met een donkere streep op de bovensnavel.

K.

B.

Grootte
Vorm

MAN

POP

: De pop vertoont over het algemeen meer melanisatie. De flanktekening zal bij de pop verder
lopen naar het midden van de borst. De lipochroomkleur zal iets minder fel zijn.

Keurtechnische opmerkingen:
De vogel dient een voldoende strak en gesloten verenkleed te bezitten.
K.B.O.F. ©
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BARMSIJS NOORDS X KRUISBEK (MAN)

O

.F
.

Carduelis flammea flammea x Carduelis chloris

: Ongeveer 13 cm.
: Ronde kop met een matig afgeplatte schedel.
Volle borst, vloeiende borstlijn, rechte ruglijn met een toelaatbare minimale nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Bovensnavel langer dan de ondersnavel, kruisen van de snavelpunten is toelaatbaar.
Houding
: Een rustige en fiere houding.
Kop
: Petje op de schedel, begrensd door de snavel en het gemelaniseerd achterhoofd.
Achterhoofd en nek zijn bruin gemelaniseerd.
De kopbestreping start aan het petje en loopt door op de hals.
Duidelijke wenkbrauwstrepen die naar achteren lopen en daar de begrenzing van de wangen
vormen. Donkere gemelaniseerde teugelzone voor het oog.
Duidelijk gemelaniseerde wangen.
Een licht doorkomende bef is een pluspunt.
Rugdek, stuit: Bruin gemelaniseerde rug met een donkerbruine tot zwarte regelmatig verdeelde tekening.
Het bruin van de rug mag nooit door de rode lipochroomkleur overheerst worden.
De typische visgraattekening, afkomstig van de kruisbek, moet duidelijk aanwezig zijn.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een smalle bruine omzoming. De omzoming van de secundaire
vleugelpennen en de vleugeldekveren zijn duidelijk breder.
Deze omzomingen vormen twee vleugelbanden. De tweede is minder uitgesproken dan de
eerste.
Hoorndelen : Donkere loopbenen en tenen met donkere nagels.
Een geelachtig getinte snavel met een donker streepje op de punt van de ondersnavel.
De bovensnavel is centraal donker gemelaniseerd, de snavelsneden zijn licht geelachtig.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
Poten met een geschubde structuur zijn een kenmerk van de kruisbek.

K.B.O.F. ©
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BARMSIJS NOORDS X KRUISBEK (POP)

O

.F
.

Caduelis flammea flammea x Carduelis chloris

: Ongeveer 13 cm.
: Ronde kop met een matig afgeplatte schedel.
Volle borst, vloeiende borstlijn, rechte ruglijn met een minimale nekinval is toegelaten.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Bovensnavel langer dan de ondersnavel, kruisen van de snavelpunten is toelaatbaar.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Petje op de schedel, begrensd door de snavel en het gemelaniseerde achterhoofd.
Achterhoofd en nek zijn bruin gemelaniseerd.
De kopbestreping start aan het petje en loopt door in de hals.
Duidelijke wenkbrauwstrepen die naar achteren lopen en daar de begrenzing van de wangen
vormen.
Donker gemelaniseerde teugelzone voor het oog.
Borst, buik, flanken: Een gemelaniseerde borst, afnemend in intensiteit naar de onderbuik.
Duidelijke gemelaniseerde flanken met voldoende bruinbezit.
Een gelijnde en symmetrische flanktekening, deze loopt door naar de borst.
Rugdek, stuit: Een bruin gemelaniseerde rug met een donkere en regelmatige bestreping.
De typische visgraattekening afkomstig van de kruisbek moet duidelijk aanwezig zijn.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een smalle bruine omzoming.
De omzoming van de secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren zijn duidelijk breder.
Deze omzomingen vormen twee vleugelbanden, de tweede is minder uitgesproken dan de
eerste.
Hoorndelen : Donkere loopbenen en tenen met donkere nagels.
Een gelige snavel met een donker streepje op de ondersnavel.
De bovensnavel is centraal donker gemelaniseerd met licht geelachtige snavelsneden.
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Keurtechnische opmerking:
Poten met een geschubde structuur zijn een kenmerk van de kruisbek.

K.B.O.F. ©
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BARMSIJS NOORDS X MEXICAANSE ROODMUS

B.

O
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.

Carduelis flammea flammea x carpodacus mexicanus

: Ongeveer 14 cm.
: Ronde kop met een matig afgeplatte schedel.
Volle borst met een vloeiende borstlijn. Een rechte ruglijn.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding
: Rustig en fier, opgericht, zonder hangende vleugels.
Kop
: Petje op de schedel, begrensd door de voorhoofdsband boven de snavel en de bestreping op
het achterhoofd. De regelmatig verdeelde kopbestreping begint achter het petje en loopt tot in
de nek.
Symmetrische wangen met een zo egaal mogelijke bestreping.
Een minimale bef zal steeds aanwezig zijn.
Borst, buik, flanken: Duidelijke, symmetrische flanktekening, deze loopt door tot aan de borststreek. De
flanken vertonen voldoende bruinbezit.
De poppen zijn zwaarder bestreept en de flanken duidelijker gelijnd.
De borstkleur is bij de mannen voldoende doorgekleurd, deze kleuring dient egaal te zijn. De
kleur neemt af naar de buikstreek toe. De poppen mogen opgekleurd, doch de rode kleur is
minder uitgesproken.
Rugdek, stuit: Bruin gemelaniseerde rug met donkerbruine tot zwarte, regelmatig verdeelde, bestreping.
De stuit is roze van tint bij de mannen en gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: Zwartbruin met een duidelijke omzoming.
De omzomingen van de vleugelpennen vormen twee duidelijke vleugelbanden, deze horen
symmetrisch te zijn en egaal van kleur. Een rode doorkleuring in de vleugels is foutief.
Hoorndelen : Donker gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.
Een geelachtige getinte snavel, met een donker streepje op de bovensnavel.
De snavel mag nooit rood doorgekleurd zijn.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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BARMSIJS NOORDS X STREPENCINI

: Ongeveer 13 cm.
: Volle borst met een vloeiende borstlijn, vol onderlichaam.
Licht gebogen ruglijn met een minimale nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas
Volle kop.
Houding
: Rustige halfopgerichte houding.
Kop
: Duidelijke en brede baardstrepen. Zwak gemelaniseerde zone tussen baardstreep en wang.
Wenkbrauwstrepen beginnen aan de snavel en eindigen achter de wangen.
De wangen zijn duidelijk en goed gemelaniseerd.
Een fijne kopbestreping startend na een voorhoofdband en doorlopend via achterhoofd en
hals naar de rug.
De voorhoofdband mag in het midden van het voorhoofd onderbroken zijn.
Een lichtgekleurde keel met een weinig bruin phaeomelanine. Een eventueel befje is toelaatbaar doch zeker geen eis.
Een roze, oranje tot rode tint op de plaats van het petje van de barmsijs mag zeker niet als
fout bestraft worden.
Borst, buik, flanken: Beige met een lichte waas van bruin phaeomelanine.
Duidelijke flankbestreping ver doorlopend naar de borst toe en elkaar rakend op de bovenborst.
Rugdek, stuit: Rug- en vleugeldek duidelijk en zwaar gestreept.
De rug vertoont een grote hoeveelheid bruin melanine.
Gemelaniseerde stuit met een fijne bestreping.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een licht bruine omzoming.
De secundaire vleugelpennen zijn breder omzoomd evenals de vleugeldekveren.
De omzomingen vormen een dubbele vleugelband.
Hoorndelen : Donkere loopbenen en tenen met donkere nagels.
De bovensnavel is centaal donker met een gele tint aan de snavelsneden, ondersnavel geel
getint.

K.

B.

Grootte
Vorm

O

.F
.

Carduelis flammea x Serinus striolatus

Keurtechnische opmerking:
Harige uiteinden in de nekbevedering zijn afkomstig van de vader en mogen niet bestraft
worden.
K.B.O.F.©
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BARMSIJS X CHINESE GROENVINK

Grootte
Vorm

K.
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Carduelis flammea cabaret x Carduelis ambigua

: Ongeveer 12,5 cm.
: Vol lichaam met een goed gevulde borst.
Licht afgeplatte schedel, een rechte ruglijn en een matige nekinval.
Gevorkte staart, in het verlengde van de ruglijn.
Houding
: Licht gedrongen en zo rustig mogelijk.
Kop
: Donker gemelaniseerde en gehamerde schedel, de melanisatie afnemend naar de nek toe en
overvloeiend in het warmbruine van het rugdek. Dit zonder storende vlekken te vertonen.
Donker gemelaniseerde teugelzone. Een lichte wenkbrauwstreep is merkbaar.
Een minimaal gemelaniseerde zone onder de snavelinplanting is zichtbaar.
Borst, buik, flanken: Duidelijk bruin gemelaniseerde flanken, zonder opbleking en een regelmatige flankbestreping.
De bovenborst is bruin gemelaniseerd. De melanisatie van de borst reduceert langzaam naar
de onderbuik toe om over te vloeien in de crèmekleurige tint van de aarsstreek.
Rugdek, stuit: Rug- en vleugeldek zijn warmbruin gemelaniseerd.
De kleur van de stuit is lichter bruin dan deze van het rugdek.
De rugbestreping is duidelijk en gelijkmatig verdeeld.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart.
De grote vleugelpennen vertonen de typische tekening en de spiegels van de Chinese
groenvink.
De staartpennen zijn zwart met aan de inplanting een gele omzoming.
De staartveren zijn aan de onderzijde lichter van tint.
Hoorndelen: Licht gemelaniseerde poten en tenen en gemelaniseerde nagels.
Lichte snavel met een gemelaniseerd streepje op de bovensnavel.

K.B.O.F. ©
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BICHENOW X BINSEN

O
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.

Poephila bichenovii x Neochmia ruficauda

: Ongeveer 11 cm.
: Een ietwat gedrongen lichaam met een vloeiende borstlijn.
Een matig afgeplatte schedel, rechte ruglijn met een minimale nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding
: Zo fier mogelijk.
Kop
: Egaal gekleurd masker, zo goed mogelijk afgelijnd zonder storende uitlopers.
Gemelaniseerd voor- en achterhoofd met een regelmatig gelijnde bestreping.
Het masker vertoont melanisatie op de wangen en in de teugelzone.
Zwarte ogen omgeven door een ononderbroken oogring.
Borst, buik, flanken: De borst is lichtgrijs en mooi recht afgelijnd met een regelmatig verdeelde pareltekening.
Hoe dieper op de borst, hoe minder parelvorming.
De buik en onderbuik zijn vuilwit. Geelachtige gemelaniseerde flanken.
Rugdek, stuit: Rugdek egaal gemelaniseerd, stuit lichter van tint en éénkleurig.
Vleugel- en staartpennen: De handpennen zijn zwart, de dekveren voorzien van de typische tekening van de
bichenow. De armpennen zwart ook met de typische tekening. De staartpennen zijn zwart, de
onderstaartdekveren zijn beige.
De bovenstaartdekveren zwart met een vuilwitte dwarstekening.
Hoorndelen : De snavel is donker hoornkleurig.
De loopbenen en tenen zijn vleeskleurig, de nagels zijn donker hoornkleurig.
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K.B.O.F. ©
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BICHENOW X ZEBRAVINK

B.

O

.F
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Poephila bichenovii x poephila guttata
Kleurslag zebravink: Zwartborst

: Ongeveer 11 cm
: Spoelvormig, doch vol lichaam met een vloeiende borstlijn.
Een rechte ruglijn met minimale nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding
: Iets of wat gedrukte houding en zo rustig mogelijk (Bichenow nogal onrustig van aard).
Kop
: Voorhoofd, aan de bovensnavel beginnend (in V-vorm), zwart gemelaniseerde licht gehamerde kruin. Achterhoofd grijsbruin.
Mooi afgelijnd wit masker beginnend in het midden van de bovensnavel, cirkelvormig rond het
zwarte oog afbuigend naar de keel en de witte keel vormend.
Duidelijk afgelijnde zwarte wangvlek zonder uitlopers.
Borst, buik, flanken: Duidelijke borstaflijning zonder inkeping.
De borsttekening moet voldoende en symmetrisch gestreept zijn op een grijsgemelaniseerde
ondergrond.
De buik en onderbuik zijn vuilwit.
Mooi afgelijnde flanktekening aanwezig.
Rugdek, stuit: Rugdek grijsbruin gemelaniseerd, donkerder dan het nekgedeelte.
Vleugel- en staartpennen: De handpennen zijn zwart met een witgrijze buitenvlag.
De armpennen zijn grijszwart met een vuilwitte symmetrische stippentekening.
De vleugeldekveren grijs, eveneens met stiptekening, aan de uiteinden vuilwit gezoomd.
De staartpennen zijn zwart en de staartdekveren zijn voorzien van een bloktekening.
De onderstaartdekveren zijn crèmekleurig.
Hoorndelen : De snavel is donker vleeskleurig.
Vleeskleurige loopbenen en tenen.
De nagels zijn hoornkleurig.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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BINSENASTRILDE x VUURVINK

Ongeveer 11,5 cm.
Een goed gevuld vogeltje met een vloeiende borstlijn, een rechte ruglijn en de staart in het
verlengde van de lichaamsas.
De middelste staartpennen zijn iets langer.
Een lichtjes afgeplatte schedel en weinig of geen nekinval.
Houding:
Rustig en licht gehurkt.
Kop:
Een donkerrood masker, doorlopend op de schedel en de volledige wangen omvattend.
Het masker is niet mooi afgelijnd.
Een ononderbroken bleke oogring.
Borst, buik, flanken: De kleur van het masker loopt ver door op de bovenborst.
Vanaf de borst tot de onderbuik, grijsgroen gemelaniseerd om over te gaan in de aarsstreek
naar vaalwit.
Gemelaniseerde flanken met een duidelijk en symmetrisch tekeningpatroon.
Dit tekeningpatroon bevindt zich ook vanaf de keelstreek op de borst tot ver op de onderbuik.
Rugdek,stuit: Het rugdek is grijsgroen overgoten met een roze waas.
De stuit bezit de rode borstkleur met een dwars tekeningspatroon.
Vleugel- en staartpennen: De staart- en vleugelpennen zijn donkerbruin met een groenachtige rode waas.
De schouderdekveren zijn meer zwartbruin met een donkerrode waas.
Hoorndelen:
Vleeskleurige loopbenen en tenen met hoornkleurige nagels.
Een vuurrode snavel en de driehoekige zone van de bovensnavel minder intens van kleur.
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Neochmia x Langonosticta senegale

Keurtechnische opmerkingen:
Het niet strak afgelijnde masker is een kenmerk van de binsenastrilde.
Indien het vleugeldek de stippen van de binsenastrilde toont is dit een pluspunt.

K.B.O.F. ©
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BINSENASTRILDE x ZEBRAVINK

Ongeveer 11 cm.
Een geblokte vogel met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn. Een lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Een licht afgeplatte schedel, het kopje in verhouding met het lichaam.
Houding:
Rustig, licht gehurkt.
Kop:
Een egaal gemelaniseerde en getekende schedel.
Een getekende keelstreek met er bovenop een rozig gekleurd masker.
De teugelzone is duidelijk minder rozig.
De snavelbasis omzoomd door een donkere zone.
De wangen egaal getekend en gemelaniseerd.
Een ononderbroken oogring.
Borst, buik, flanken: Een duidelijk egaal getekende en afgelijnde borstband.
De flanken gemelaniseerd met een duidelijk en symmetrisch tekeningpatroon vanaf de borst
en schouders, zonder onderbreking.
Vanaf de borstband over de onderbuik, de aars en de onderstaart: vuilwit.
Rugdek,stuit: Een egaal gemelaniseerd rugdek.
De stuit rozig gemelaniseerd met de bloktekening van de zebravink.
Vleugel- en staartpennen: Egaal gekleurde vleugel- en staartpennen, donkerder dan het rugdek.
De vleugeldekveren en de vleugelpennen tonen lichter gemelaniseerde toppen, deze vormen twee vage vleugelbanden.
Hoorndelen:
Vleeskleurige loopbenen en nagels.
Een egaal roodgekleurde snavel.
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Neochmia ruficauda x poephila guttata

Keurtechnische opmerkingen:
Indien het vleugeldek de stippen van de binsenastrilde toont is dit een pluspunt.

K.B.O.F. ©
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BINSEN x ZILVERBEK

Grootte
Vorm
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Neochmia ruficauda x Lonchura cantans

: Ongeveer 10 cm.
: Vrij robuuste vogel met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
De kop in verhouding met het lichaam, een licht afgeplatte schedel.
Houding
: Vrij rustig en fier.
Kop
: Een zo goed mogelijk afgelijnd masker rond de ogen en onder de snavel.
De stippentekening van de binsen komt duidelijk tot uiting op de wangen en de keelstreek.
De schedel is gemelaniseerd, deze tekening loopt door tot in de nek.
Borst, buik, flanken: Een duidelijk afgelijnde borstband met een ononderbroken tekeningpatroon.
Een lichte inkeping centraal in de borstband is normaal.
Een egale borst- en buikkleur doorlopend tot aan de aars.
Duidelijke, symmetrische en regelmatig getekende flanken.
Rugdek, stuit: Een egaal gemelaniseerd rugdek.
De stuit is donker gemelaniseerd met een lichtroze waas.
De bovenstaart toont een dwarstekening.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn donkerder van kleur dan de vleugeldekveren.
De vleugeldekveren en het rugdek dienen egaal van kleur te zijn.
De staartpennen zijn van dezelfde kleur als de vleugelpennen.
Hoorndelen : De snavel is egaal van kleur, de bovensnavel iets donkerder van tint.
De loopbenen en tenen zijn vleeskleurig, de nagels zijn hoornkleurig.
Keurtechnische opmerkingen:
Indien het vleugeldek de stippen van de binsen laat zien telt dit als pluspunt.
K.B.O.F. ©
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BRUINBORSTRIETVINK x CERESAMANDINE

.F
.

Lonchura castanepthorax x Aidemosyna modesta

: Ongeveer 12 cm.
: Vrij gedrongen en robuust lichaam met een vloeiende borstlijn.
Een rechte ruglijn en een minimale nekinval.
Kop in verhouding met het lichaam.
Houding
: Rustig en half opgericht.
Kop
: Voorhoofd roodbruin tot bruin gemelaniseerd, op de schedel langzaam overgaand
in de bruine kleur van de hals.
Keelstreek zwart evenals de omtrek rond de snavel.
Wangen zwart met regelmatige stippenpatroon.
Duidelijke gesloten oogring.
De zwarte snavellijn op de schedel mag niet onderbroken zijn
Borst, buik, flanken:Bovenborst en overgang naar de keel bruin gemelaniseerd (schubeffect)
Borst bruin gemelaniseerd met een stippentekening die langzaam overgaat in een
strepenpatroon.
Flanken bruin gemelaniseerd en voorzien van een duidelijk en regelmatig strepenpatroon.
De melanisatie neemt langzaam af naar te stuit toe.
De buik is wit van tint.
Rugdek, stuit: Een egaal gemelaniseerd roestbruin rugdek.
De stuit is egaal donker gemelaniseerd met een streepjespatroon en vertoont meestal een
Roze tint.
Vleugel- en staartpennen: Egaal gekleurde vleugel - en staartpennen, zij zijn van dezelfde kleur als het
rugdek.
De vleugelpennen vertonen de duidelijke tekening van de ceresamandine.
De secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren zijn van dezelfde kleur
als de primaire pennen zij vertonen de typische stiptekening van de ceres.
Hoorndelen : Egaal gekleurde loopbenen en tenen met egaal gekleurde nagels.
Snavel egaal gekleurd.
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BRUINBORSTRIETVINK x DIAMANTVINK

O
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Lonchura castaneothorax x Emblema guttata

: Ongeveer 12 cm.
: Vrij gedrongen en robuust lichaam met een vloeiende borstlijn, een rechte ruglijn en een
minimale nekinval.
Kop in verhouding met het lichaam.
Kegelvormige vrij zware snavel.
Houding
: Rustig en half opgericht.
Kop
: Voorhoofd zwart tot zwart bruin gemelaniseerd, op de schedel langzaam overgaand
in de roestbruine kleur van de hals.
Masker, keel en borst zwart tot zwartbruin van kleur. Wangen roestbruin.
Duidelijke gesloten oogring
De overgang tussen de verschillende kleuren moet zo vloeiend mogelijk zijn.
Borst, buik, flanken: Borst zwart tot zwartbruin gekleurd zoals de keel.
Mooi afgelijnde borst die de inkeping van de bruinborst mag laten zien.
Onderborst, buik en aarsstreek wit van kleur.
Flanken zwart tot zwartbruin met een regelmatig tekeningpatroon.
Tekeningpatroon van stippen bovenaan de flanken tot horizontale streepjes onderaan.
Rugdek, stuit: Een egaal gemelaniseerd roestbruin rugdek.
De stuit is egaal donker gemelaniseerd.
Een roze tint op de stuit is normaal.
Vleugel- en staartpennen: Egaal gekleurde vleugel- en staartpennen, zij zijn van dezelfde kleur en iets
donkerder dan het rugdek.
De secundaire vleugelpennen zijn van dezelfde kleur als de primaire pennen
De vleugel dekveren zijn van dezelfde kleur als het rugdek.
Hoorndelen : Egaal licht gemelaniseerde loopbenen en tenen met egaal gekleurde nagels.
De snavel kleurt iets donkerder naar de punt toe.
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BRUINBORSTRIETVINK x JAPANSE MEEUW
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Lonchura castaneothorax x Lonchura striata domestica

: Ongeveer 11,5 cm.
: Licht gedrongen lichaam met een vloeiende borstlijn.
Een rechte ruglijn met een lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Redelijke zware, kegelvormige, snavel.
Houding
: Rustig en ietwat gedrongen.
Kop
: Voorhoofd zwart gemelaniseerd, kruin en achterhoofd bruinzwart, regelmatig gehamerd.
De wangen zijn zwartbruin met een gelijnde bruine bestreping.
Duidelijk gesloten oogring.
Borst, buik, flanken: Bovenborst roestbruin met een zwarte waas.
De borst aflijning vertoont minimale kenmerken van de bruinborstrietvink.
De buik en onderbuik zijn witachtig van kleur, de aarsstreek bruinzwart.
Regelmatig gelijnde flanktekening, de bestreping op de broek is grover.
De flanktekening loopt onder de borstaflijning door tot het midden van de borst.
Rugdek, stuit: Egaal gemelaniseerd rugdek.
Roestbruine stuit met een wazige dwarsbestreping.
Vleugel- en staartpennen: Egaal gekleurde vleugel- en staartpennen. De vleugelpennen zijn zwart, de
schouderdekveren zijn bruin en licht gezoomd.
De vleugeldekveren vertonen liefst de typische tekening van de Jap. Meeuw.
Hoorndelen : Loopbenen en tenen zijn blauwgrijs met egaal gekleurde nagels.
Stevige, kegelvormige loodgrijze snavel, de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel.
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BRUINBORSTRIETVINK X SPITSSTAARTAMADINE
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Lonchura castaneothorax x Poephila acuticauda

: Ongeveer 12 cm.
: Volslanke vogel met een robuust lichaam en een vloeiende borstlijn.
Rechte tot licht gebogen ruglijn met minimale nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Kegelvormige en vrij zware snavel.
Staartpennen trapsgewijs (kenmerk van de spitsstaart).
Houding
: Rustig, half opgericht.
Kop
: De schedel is licht tot donker grijsbruin met een donkerbruine schubtekening.
Teugelzone en zone rond het oog zijn zwart, wangen zwartbruin met een zwaardere streeptekening. De bef is zwart. De oogring is duidelijk en ononderbroken.
Borst, buik, flanken: De borst is warmbruin met zwarte dwarsstreepjes.
Buik, onderbuik en aarsstreek zijn wit, mogelijks overgoten met een lichtroze waas.
Flanken bruin gemelaniseerd met een regelmatige tekening.
De typische broektekening van de spitsstaart moet minimaal zichtbaar zijn.
Rugdek, stuit: Een egaal roestbruin gemelaniseerd rugdek.
De stuit heeft dezelfde tint als de onderbuik met druppeltekening.
Vleugel- en staartpennen: De handpennen zijn zwart en de schouderdekveren zijn van dezelfde kleur als
het rugdek. De staartveren zijn zwart.
Hoorndelen : Vleeskleurige loopbenen en tenen, nagels donker hoornkleurig.
Snavel oranjeroze, bleker aan de wortelbasis en rekening houdende met de kleurslag van de
spitsstaart.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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BRUINBORSTRIETVINK x ZEBRAVINK

Grootte:
Vorm:

K.

B.

O

.F
.

Lonchura castaneothorax x poehila guttata

Ongeveer 12 cm.
Een iet wat gedrongen lichaam, met een voldoende volle borst.
Een vloeiende borstlijn, een rechte ruglijn zonder nekinval.
Een vrij zware kegelvormige snavel.
Een kopje in verhouding met het lichaam.
Houding:
Rustig, half opgericht.
Kop:
het masker rond de ogen, keel en bovenborst zwart tot zwartbruin van kleur.
De schedel gemelaniseerd met het typische tekeningpatroon van de bruinborstrietvink.
Een ononderbroken oogring.
De wangen lipochroomkleurig doorweven met de zwarte kleur van rond het oog.
Borst, buik, flanken: De borst heeft de kleur van de wangen met uitlopers van de zwarte keelkleur.
Een mooi afgelijnde borstband die de inkeping van de bruinborstrietvink mag laten zien.
Vanaf de borstband over de buik, onderbuik en aarsstreek, wit van kleur.
Symmetrische, gemelaniseerde en duidelijk getekende flanken.
Rugdek,stuit: Een egaal gemelaniseerd roestbruin rugdek.
De stuit egaal donker gemelaniseerd.
De stuitdekveren tonen een zo volledig mogelijke staartbloktekening van de zebravink.
Vleugel- en staartpennen: Egaal gekleurde vleugel- en staartpennen, iets donkerder dan op het rugdek.
Hoorndelen:
Een vleeskleurige snavel, de bovensnavel is iets donkerder.
Hoornkleurige loopbenen, tenen en nagels.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2010

BRUINBORSTRIETVINK X ZILVERBEK

B.

O

.F
.

Lonchura castaneothorax x Lonchura cantans

: Ongeveer 11,5 cm.
: Elegant lichaam met een vloeiende borstlijn.
Rechte ruglijn, zonder nekinval. Staart in het verlengde van de ruglijn.
Kop in verhouding met het lichaam.
Houding
: Rustig en half opgericht.
Kop
: Voorhoofd roodbruin, overgaand op de schedel in bruin, doorlopend tot in de nek.
Keelstreek zwartbruin, eveneens de teugelzone.
De wangen bruin met een regelmatig stippenpatroon aan de onderzijde.
Gesloten oogring.
Borst, buik, flanken: Bovenborst bruin met een schubpatroon. De bef is meer donkerbruin.
De borst bruin met een stippatroon overgaand naar een streeppatroon.
Mooi afgelijnde borsttekening niet gesloten in het midden.
De flanken zijn bruin gemelaniseerd, voorzien van een duidelijk en gelijkmatig strepenpatroon,
afnemend naar de stuit.
De buik is vuilwit.
Rugdek, stuit: Een egaal roestbruin rugdek.
De stuit donker gemelaniseerd met een rozige tot oranjekleurige schijn.
Vleugel- en staartpennen: Egaal gekleurde vleugel- en staartpennen van dezelfde kleur als het rugdek.
De buitenste slagpennen hebben een meer uitgesproken zwartbruine kleur.
Hoorndelen : Egaal gekleurde loopbenen en tenen en egaal gekleurde nagels.
Egaal gekleurde snavel zonder storende donkere strepen op de snavelranden.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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CERESAMADINE X BINSEN

: Ongeveer 12 cm.
: Slanke vogel met een voldoende gevulde borst en een vloeiende borstlijn.
Rechte ruglijn zonder nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Donkerrood masker tot achter de ogen, teugelzone donkerder.
Cerestekening vanaf het masker via de wangen tot in de nek.
Achterhoofd egaal gemelaniseerd.
Borst, buik, flanken: De cerestekening moet op keel en borst duidelijk aanwezig zijn en zo diep mogelijk
doorlopen.
De flanken met een regelmatige cerestekening zijn duidelijk en scherp gelijnd.
De onderbuik en de aarsstreek zijn vuilwit.
Rugdek, stuit: Rugdek egaal gemelaniseerd. Stuit rozig met dwarstekening.
Duidelijke staartspiegels.
Vleugel- en staartpennen: De typische vleugeltekening en stippen op de schouderbochten moeten aanwezig
zijn zoals eveneens de witte uiteinden van de vleugelpennen (cereskenmerken).
Hoorndelen : Snavel rood van tint aan de snavelsneden, boven- en onderdeel donkerder.
Loopbenen en tenen vleeskleurig met gemelaniseerde nagels.

K.

Grootte
Vorm

B.

O

.F
.

Aidemosyna modesta x Neochmia ruficauda

K.B.O.F. ©
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CERESAMADINE x DIAMANTVINK (MAN)

B.

O

.F
.

Aidemosynia modesta x Emblema guttata

Ongeveer 12,5 cm.
Een volslanke vogel met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn en een minimale
nekinval.
Een licht afgeplatte schedel, de kop in verhouding met het lichaam.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Een egaal grijzige, gemelaniseerde en licht getekende schedel.
Een donker gemelaniseerde teugelzone, de kleur van de teugelzone loopt door boven de
ogen.
Een voorhoofdsband in de kleur van de teugel.
Grijzige wangen, bleker in de keelstreek.
Een ononderbroken oogring.
De keelstreek egaal gemelaniseerd met een afgelijnd befje.
Borst, buik, flanken: Een afgelijnde borstband bestaande uit een ononderbroken tekening op de borst.
Een egale borst- en buikkleur doorlopend tot aan de aars.
Duidelijk, regelmatig getekende en symmetrische flanken.
Rugdek,stuit: Een egaal gemelaniseerd rugdek.
De stuit is lichtroze met een gelijnde dwarstekening.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen donker gemelaniseerd in harmonie met het rugdek.
De schouderbochten en armpennen tonen de typische tekening van de ceresamadine.
De stippen en de vleugeltekening zijn eenkleurig.
De staartpennen zijn zwart.
Hoorndelen:
Een oranjerode snavel, iets donkerder op de punt.
Vleeskleurige tenen en nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
Opgepast voor een te zware borst.

K.B.O.F. ©
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CERESAMADINE x DIAMANTVINK (POP)

B.

O

.F
.

Aidemosynia modesta x Emblema guttata

Ongeveer 12,5 cm.
Een volslanke vogel met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn en een minimale
nekinval.
Een licht afgeplatte schedel, de kop in verhouding met het lichaam.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Een egaal grijzige, gemelaniseerde en licht getekende schedel.
Een donker gemelaniseerde teugelzone, de kleur van de teugelzone loopt door boven de
ogen.
Een voorhoofdsband in de kleur van de teugel.
Grijzige wangen, bleker in de keelstreek.
Een ononderbroken oogring.
De keelstreek egaal gemelaniseerd.
Borst, buik, flanken: Een afgelijnde borstband bestaande uit een ononderbroken tekening op de borst.
Een egale borst- en buikkleur doorlopend tot aan de aars.
Duidelijk, regelmatig getekende en symmetrische flanken.
Rugdek,stuit: Een egaal gemelaniseerd rugdek.
De stuit is lichtroze met een gelijnde dwarstekening.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen donker gemelaniseerd in harmonie met het rugdek.
De schouderbochten en armpennen tonen de typische tekening van de ceresamadine.
De stippen en de vleugeltekening zijn eenkleurig.
De staartpennen zijn zwart.
Hoorndelen:
Een oranjerode snavel, iets donkerder op de punt.
Vleeskleurige tenen en nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
Opgepast voor een te zware borst.
K.B.O.F. ©
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CERESAMADINE x ZEBRAVINK

.F
.

Aidemosynia x Poephila guttata

: Ongeveer 13 cm.
: Vrij robuust en gedrongen lichaam met een vloeiende borstlijn. Lichte nekinval.
Kop in verhouding met lichaam, matig afgeplatte schedel, en een rechte ruglijn.
: Rustig en niet te sterk gedrukt.

O

Grootte
Vorm
Houding

: Egaal gemelaniseerde schedel en hals.
Witte wenkbrauwstreep, doorspekt met zwarte stipjes, die na het oog afbuigt naar de onderkant van het oog.
Tussen oog en snavel een sterk gemelaniseerde oogstreep.
De snavelbasis is omzoomd door een zwarte zone.
De wangen van de zebravink zijn duidelijk herkenbaar, maar minder contrastrijk.
De keel vertoont de streeptekening van de ceres met een klein befje.
Deze streeptekening vervaagt langzaam naar de wangen toe.
Borst, buik, flanken: Ter hoogte van de borstband bij de zebravink gaat de streeptekening over in een tekening van witte afgeronde vlekjes op een donkere ondergrond.
Deze tekening loopt zo ver mogelijk door op de borst en gaat verder in een brede symmetrische flankzone.
De benedenborst, buik en aarsstreek zijn vuilwit.
Rugdek, stuit: Een egaal gekleurd rugdek, de stuit is minder gemelaniseerd dan het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: Egaal gemelaniseerde vleugel- en staartpennen.
De vleugeldekveren en de secundaire vleugelpennen vertonen de typische éénkleurige
vleugeltekening van de ceresamadine.
De stuitdekveren vertonen een zo volledig mogelijke staartbloktekening.
Hoorndelen : Egaal oranjegetinte loopbenen en tenen met egaal gekleurde nagels.
Snavel oranjerood.
De snavelsnede vertoont een verdonkering.
De snavelpunt is donker.

K.

B.

Kop

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2007

CERESAMADINE X ZILVERBEK

O

.F
.

Aidemosyna x Lonchura cantans

: Ongeveer 11 cm.
: Een nogal slanke vogel met een rechte ruglijn en een lichte nekinval.
Een voldoende volle borst en een tamelijk afgeplatte schedel.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Rustig, lichtjes opgericht.
Kop
: Een gemelaniseerde en gemarmerde schedel, overlopend naar een egaal gemelaniseerde hals
Egaal gemelaniseerde wangen, donkerder in de teugelzone.
Een smalle, gesloten oogring.
De wenkbrauwstreep en de inplantzone van de bovensnavel zijn roze getint.
Een duidelijk donker gemelaniseerd en afgelijnd befje.
De keelstreek vertoont een regelmatige streepjestekening.
Borst, buik, flanken: De borst vertoont het regelmatige streepjespatroon van de ceres, dat zo diep mogelijk
doorloopt.
Een duidelijk en symmetrisch tekeningpatroon siert de flanken naar de onderbuik en de aars
toe.
De buik en onderbuik zijn eenkleurig.
Rugdek, stuit: Een egaal en zo donker mogelijk gemelaniseerd rugdek.
De stuit gemelaniseerd, met streepjespatroon.
Een roze tint op de stuit kan voorkomen.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn donkerder gemelaniseerd dan het rugdek.
De schouderbochten en de armpennen vertonen de typische cerestekening.
De stippen en vleugeltekening zijn eenkleurig.
De buitenste staartpennen vertonen een staartspiegel.
Hoorndelen : De snavel is grijsachtig van kleur, de bovensnavel meer loodgrijs.
De loopbenen en tenen zijn hoornkleurig en de nagels donker hoornkleurig, afhankelijk van
de kleurslag.

K.

B.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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CHINESE GROENVINK X ALARIO

O

.F
.

Carduelis sinica x Serinus alario

: Ongeveer 13 cm.
: Tamelijk vol lichaam met een goed gevulde borst.
Rechte ruglijn met een matige nekinval.
Lichtjes afgeplatte schedel.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding
: Niet te fel gedrongen en rustige houding.
Kop
: Donker gemelaniseerde schedel De melanisatie wordt langzaam lichter van tint op achterhoofd en nek om over te vloeien in de warmbruine rugmelanisatie.
Op het voorhoofd mogen geen storende bleke vlekken voorkomen.
Donkere gemelaniseerde zone rond de ogen reikend tot de snavel.
Onder het oog een smalle lichter gemelaniseerde ring.
Eerder zwakke wenkbrauwstrepen.
Lichter gemelaniseerde keel en wangen. De wangen vertonen een grijze waas.
Deze waas loopt door naar de afscheiding tussen keel en borst.
Borst, buik, flanken: Duidelijk bruin gemelaniseerde flanken die zeker geen opbleking mogen vertonen.
De bovenborst eveneens bruin gemelaniseerd.
De melanisatie van de borst verzwakt langzaam naar de buik toe om over te vloeien in de
crèmetint van de aarsstreek.
Rugdek, stuit: Rug- en vleugeldek zijn warmbruin gemelaniseerd.
Stuit bruin gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: Vleugelpennen zwart. De secundaire vleugelpennen vertonen de typische omzomingen van de Chinese groenvink.
De typische vleugeltekening is dan ook steeds waarneembaar.
De primaire vleugelpennen vertonen de duidelijke vleugelspiegel van de Chinese groenvink.
De staartpennen zijn zwart. De primaire staartpennen vertonen een lichte omzoming.
Hoorndelen : Licht gemelaniseerde poten met egaal gemelaniseerde nagels die allen dezelfde tint vertonen.
Snavel licht van tint met een donkere melanisatie centraal op de bovensnavel.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
Deze hybriden vertonen typisch langere vleugelpennen.

K.B.O.F. ©
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CHINESE GROENVINK x GEELSTUITEDELZANGER

B.

O

.F
.

Carduelis sinica x Serinus atrogularis

: Ongeveer 12 cm.
: Een vol lichaam met een goed gevulde borst.
Een rechte ruglijn, de staart in het verlengde van deze ruglijn.
Een licht afgeplatte schedel met weinig nekinval.
Houding
: Licht gedrongen en zo rustig als mogelijk.
Kop
: Een gemelaniseerde schedel, de melanisatie loopt door tot in de nek.
Duidelijke wenkbrauwstrepen, voor het oog intenser van kleur dan er achter. De wenkbrauwstrepen lopen ver naar achter op de schedel.
De baardstrepen zijn duidelijk aanwezig, tussen de baardstrepen en de wangen is er een
minder gemelaniseerde zone.
De keelstreek is egaal en geelachtig gekleurd en licht gemelaniseerd.
Borst, buik, flanken: Gemelaniseerde en getekende flanken, de tekening is gelijnd en symmetrisch.
De flanktekening loopt aan de schouders uit naar de borst.
De borst is egaal van tint, deze reduceert langzaam naar de onderbuik toe naar vaalwit in
de aarsstreek.
Rugdek, stuit: Het rugdek is bruin gemelaniseerd.
De rugbestreping is duidelijk en regelmatig verdeeld. De stuit is lichter van kleur dan deze
van het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart.
De grote vleugelpennen tonen de typische spiegels van de Chinese groenvink.
De vleugeldekveren tonen een brede omzoming die de vleugelbanden vormen.
De staartpennen zijn zwart met aan de inplanting een gele zoming.
De staartpennen zijn aan de onderzijde lichter van kleur.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
Bij deze hybriden zijn de vleugeldekveren en de vleugelpennen soms te veel uitgeloogd, dit
is foutief.
K.B.O.F. ©
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DAMARA ALARIO x ZWARTKOPGROENVINK

B.

O

.F
.

Serinus alario leucolaema x Carduelis ambigua

Ongeveer 13 cm.
Een volslank lichaam met een vloeiende borstlijn en een licht gebogen ruglijn en een lichte
nekinval.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Het kopje in verhouding met het lichaam en lichtjes afgeplat.
Houding:
Rustig en fier opgericht.
Kop:
Een grijzigzwart gemelaniseerde schedel, achterschedel en nek met een licht tekeningpatroon.
Een lichte wenkbrauwstreep doorlopend tot aan de snavel, uitlopend boven de snavel is
geen bril maar een kenmerk van de damara alario.
De teugelzone is donker gemelaniseerd.
De wangen tonen een lichtere zone tussen de oorsteek en de baardstrepen.
Een blekere zone rond de ogen is normaal.
De keelzone is gemelaniseerd.
Borst, buik, flanken: Een donker gemeleniseerde borst waar geen strakke aflijning is vereist.
De borstkleur gaat langzaam over op de buik, onderbuik en aarsstreek, in vaalwit.
Gemelaniseerde flanken.
Rugdek,stuit: Het rug- en vleugeldek zijn warmbruin met een fijne zwarte bestreping.
De stuit is bruin gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart met vaalwitte spiegels.
De secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren zijn duidelijk gezoomd en vormen de
vleugelbanden.
De staartpennen zijn zwart met een witte zoming en onderstaartspiegels.
Hoorndelen:
Vleeskleurige loopbenen, tenen en nagels.
Een donker hoornkleurige snavel, de bovensnavel donkerder met een zwart streepje op de
bovensnavel.

K.

Grootte:
Vorm:

K.B.O.F. ©
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DIAMANTVINK X BINSENASTRILDE

Grootte
Vorm

K.

B.

O

.F
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Emblema guttata x Neochmia ruficauda

: Ongeveer 12,5 cm.
: Forse vogel met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Kop in verhouding met het lichaam, licht afgeplatte schedel.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Een zo goed mogelijk afgelijnd rood masker dat stippen van de binsen mag vertonen vanaf de
bovenbek tot achter de ogen en eveneens onder de ondersnavel.
Een volledig witte keelstreek is eveneens toegelaten.
De bruine ogen zijn omgeven door een ononderbroken oogring.
Egaal gemelaniseerde kopkleur doorlopend op de wangen.
Borst, buik, flanken: Duidelijke borstband regelmatig voorzien van stippen.
Egale borst- en buikkleur doorlopend tot de aarsstreek.
Duidelijk symmetrische en regelmatig getekende flanken.
Rugdek, stuit: Een egaal gemelaniseerd rugdek.
De stuit is rood met een lichte dwarstekening.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn iets donkerder van kleur dan de dekveren, doch mogen
niet in kleur verschillen met het rugdek.
Staartveren van dezelfde kleur als de vleugelpennen.
Hoorndelen : De snavelkleur moet egaal zijn.
De poten en tenen zijn vleeskleurig, de nagels hoornkleurig.
K.B.O.F. ©
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DIAMANTVINK x JAP. MEEUW

B.

O

.F
.

Emblema guttata x Lonchura striata domestica (japonnica)

Houding
Kop

: Ongeveer 13 cm.
: Tamelijk gevuld lichaam met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn, een weinig nekinval.
Kopje in verhouding tot lichaam met een matig afgeplatte schedel.
: Rustig en fier, niet te fel gedrukt.

K.

Grootte
Vorm

: Egaal gemelaniseerde kopkleur die doorloopt op de hals en op de wangen.
De keelvlek is eenkleurig en loopt uit tot aan de borstband.
De wangen vertonen meestal een gelijkmatige grijze waas.
Duidelijk bleke oogringen die meestal een iets rode tint vertonen.
De teugelzone is donkerbruin tot zwart gemelaniseerd.
Borst, buik, flanken: Duidelijke borstaflijning zonder inkeping.
De borsttekening onder de borstband is een vermenging van de visgraattekening van de
Jap. Meeuw en de flanktekening van de diamantvink. Het centrale deel van de borsttekening
is eerder een visgraattekening. Deze tekening verzwakt vrij snel en gaat over in een beige
borstkleur op de benedenborst en loopt zo door tot de aars. Dezelfde rode kleur van de stuit
mag in mindere mate zichtbaar zijn op de borst.
Duidelijk getekende flanken die een verweving zijn van de overwegende flanktekening van
de diamantvink en de visgraattekening van de Jap. meeuw.
Rugdek, stuit: Een egaal gemelaniseerd rugdek.
De stuit is lichtrood gekleurd en vertoont een lichte dwarstekening.
Vleugel- en staartpennen: De onderstaartdekveren en de onderstaart zijn donker gemelaniseerd.
De vleugeldekveren zijn donker gemelaniseerd met lichte omzomingen.
Hoorndelen : Snavel zo egaal mogelijk van kleur.
Loopbenen en tenen zijn egaal donker gekleurd, duidelijk donkerdere nagels.

K.B.O.F. ©
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DIAMANTVINK x PADDA

B.

O

.F
.

Embleme guttata x Padda oryzivora

Ongeveer 14 cm.
Een forse vogel met een volle borst.
Een licht gebogen tot rechte ruglijn, staart in het verlengde van de lichaamsas.
Een lichte tot matige nekinval.
Houding:
Fier en zo rustig mogelijk.
Kop:
Een egaal mooi afgeronde schedel,deze is donker gemelaniseerd tot in de nek.
De typische wangen van de padda dienen zichtbaar te zijn, zij mogen niet samenvloeien in de
nekstreek, een aflijning is dus gewenst.
Een mooi gesloten, koraalrode oogring die typisch is voor de padda en de diamantvink.
Het masker is donkerder dan de schedelkleur
Borst, buik, flanken: Een zo goed mogelijk afgelijnde borst zonder overdreven storende uitlopers.
Vanaf de keelstreek tot de borstaflijning een egaal mogelijk gemelaniseerde borst, doch
minder donker van kleur dan de keelstreek.
Vanaf de borstaflijning een crèmekleurige onderbuik overgaand naar een blekere aarsstreek.
Egaal getekende en symmetrische flanken.
Rugdek, stuit: Het rugdek zo egaal mogelijk van kleur.
De stuit koraalrood.
Vleugel- en staartpennen: Egaal donker gemelaniseerde vleugel- en staartpennen.
Het geheel vertoont een egaal gladde bevedering.
De onderstaartveren zijn beigewit.
Loopbenen en tenen zijn egaal vleeskleurig, met hoornkleurige nagels.
Hoorndelen:
Een egaal oranjerode snavel.

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
Onderbroken oogringen, onzuivere flanken en rugdek zijn veel voorkomende fouten.

K.B.O.F. ©
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DIKBEKCINI x KANARIE

O

.F
.

Serinus donaldsoni x Serinus canaria

Ongeveer 13 cm.
Een goed gevulde vogel met een lichte nekinval en een rechte ruglijn,de staart in het verlengde van lichaamsas.
Een vrij stevige snavel (dikbek)
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Een gemelaniseerde schedel met een lichte koptekening beginnend aan de bovensnavel
lopend tot in de nek.
Duidelijke wenkbrauwstrepen ver uitlopend naar de nek om daar de begrenzing te vormen
van de gemelaniseerde wangen.
De baardstrepen zijn duidelijk aanwezig, een bleke zone tussen deze baardstrepen en de
wangen is normaal.
Een afgetekende keelvlek, begrensd door de baardstrepen en de borstmelanisatie.
Een opbleking aan de onderkant van de oogring, dit is typisch bij de meeste hybriden met
mozambiquesoorten.
Borst, buik, flanken: Een egaal gemelaniseerde borstkleur, lichter van tint in onderbuik en aarsstreek.
De flanken zijn gemelaniseerd met een duidelijke, zo veel mogelijk gelijnde bestreping.
Rugdek, stuit: Een gemelaniseerd rugdek met een duidelijk tekeningpatroon.
De stuit ietsjes lichter van tint dan het rugdek doch in harmonie met dit laatste.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn donker met lichte zomen.
De vleugel- en de schouderdekverven vertonen een brede zoming, die vormen uitgesproken
symmetrische vleugelbanden.
Hoorndelen:
Een gemelaniseerde snavel, de bovensnavel donkerder met een streepje op de punt.
De loopbenen en tenen zijn donker gemelaniseerd met donkere nagels.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

K.B.O.F. ©
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DIKBEKCINI X KRUISBEK (MAN)

B.

O

.F
.

Serinus donalkdsoni x Loxia curvirostra

: Ongeveer 14,5 cm.
: Een robuuste vogel met een licht gebogen ruglijn en een lichte nekinval. Typisch aan deze
vogel is zijn licht afgeplatte schedel.
De staart is gevorkt en ligt in het verlengde van de ruglijn.
Een stevige snavel, de bovensnavel licht gebogen en iets langer dan de ondersnavel.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Een gemelaniseerde en lichte koptekening beginnend aan de bovensnavel lopend tot in de
nek.
Duidelijke wenkbrauwstrepen.
Een afgetekende keelvlek begrensd door de baardstrepen en de borstmelanisatie.
Een verbleking aan de onderkant van de oogring, dit is typisch bij de meeste hybriden met
mozambiquesoorten.
Borst, buik, flanken: Een duidelijk gemelaniseerde borstband. Een egaal gemelaniseerde borstkleur, iets
lichter op de onderbuik en de aarsstreek.
De flanken zijn gemelaniseerd met een lichte, zoveel als mogelijk, gelijnde bestreping.
Rugdek, stuit: Een gemelaniseerd rugdek met een duidelijk tekeningpatroon.
De stuit is geelgroen.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met lichte zomen.
De vleugel- en schouderdekveren tonen bredere zomen en vormen de twee vleugelbanden.
Hoorndelen : Een hoornkleurige snavel, de bovensnavel is donkerder.
De loopbenen en tenen zijn licht gemelaniseerd met donkere nagels.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
Een visgraattekening op de onderstaartdekveren is niet altijd aanwezig, een minimale tekening
is een pluspunt.
Een EP voor een vogel zonder deze tekening moet kunnen.

K.B.O.F. ©
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DIKBEKNON x JAPANSE MEEUW

Grootte:
Vorm:

K.

B.
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Lonchura grandis x Lonchura striata domestica

Ongeveer 11 cm.
Een goed gevuld lichaam met een volle borst en een licht gebogen ruglijn.
Weinig of geen nekinval en een matig afgeplatte schedel.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Een forse kegelvormige snavel.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Schedel, keel, hals en wangen zijn egaal zwart.
De zwarte melanisatie loopt door in de nek tot aan de overgang in de zwartbruine rugkleur.
Een ononderbroken oogring.
Borst, buik, flanken: De zwarte kleur van het kopje vinden wij, iets minder diep, terug op de borst, buik, onderbuik en aarsstreek.
De flanken zijn zwart met een donkerbruine waas.
Rugdek,stuit: Het rugdek zwartbruin.
De stuit zwartbruin.
Vleugel- en staartpennen: De waaiervormige staart van de Japanse meeuw is kenmerkend.
Egaal zwartbruine vleugelpennen en vleugeldekveren.
De staartpennen hebben de kleur van het rugdek.
Hoorndelen:
Loodgrijze snavel, de bovensnavel iets donkerder.
Gemelaniseerde loopbenen, tenen en nagels.
Keurtechnische opmerkingen:
Teennagels dienen eenkleurig te zijn.
Opgepast voor geschubde tenen.

K.B.O.F. ©
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Kop

B.

Houding

: Ongeveer 13,5 cm.
: Voldoend vol lichaam, duidelijk afgeplatte schedel.
Rechte ruglijn met weinig tot geen nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Typische spitse snavel, die niet overdreven lang mag zijn.
: Rustig, fier opgericht.

K.

Grootte
Vorm

O
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DISTELVINK X KANARIE

: Duidelijk afgelijnd en vol masker. Baardstrepen mogen zichtbaar zijn.
Bovenkop donkerbruin tot zwart gemelaniseerd met een marmeringseffect.
Licht gemelaniseerde wangen.
Duidelijke bleke keelstreek die de aflijning van het masker vormt.
Borst, buik, flanken: Goed zichtbare paddestoeltekening gevormd door de ligging van het bruine phaeomelanine in borst en flanken.
Duidelijke en symmetrische flanktekening. Geen opgebleekte flanken.
De buikstreek vertoont een witte tint.
Rugdek, stuit: Rug- en vleugeldek bruin gemelaniseerd met een duidelijke regelmatige rugbestreping.
Stuit lichter gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: Duidelijke vleugelspiegels geel tot lichtoranje gekleurd, er is veel minder roodbezit
dan in het masker.
Zwarte vleugelpennen met witte omzoming die de typische vleugeltekening vormen.
Zwarte staartpennen met witte omzoming die de typische staarttekening vormen.
Staartspiegels moeten aanwezig zijn.
Hoorndelen : Vleeskleurige snavel met een grijze tot zwarte punt.
Lichtbruine poten en tenen met donkere nagels.
KEURTECHNISCHE OPMERKING
: Vogels met een grijs of blauw masker worden aanvaard mits het masker goed afgelijnd is.
De vleugelspiegels zijn in dit geval crème-wit tot lichtgrijs.
Het bruin op de rug van deze hybriden mag niet storend zijn.

K.B.O.F.©
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DISTELVINK ISABEL X KANARIE

B.
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Carduelis carduelis x serinius canaria

Afhankelijk van de gebruikte distelvink.
Een vol lichaam met een vloeiende borstlijn een rechte ruglijn met weinig of geen nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
De typische spitse snavel, die niet overdreven lang mag zijn.
Houding:
Rustig, fier opgericht.
Kop:
Een matig afgeplatte schedel met een duidelijk afgelijnd en vol masker.
Een licht gemelaniseerde schedel.
Licht gemelaniseerde wangen.
Borst, buik, flanken: Een lichte uitloop van het masker naar de borststreek is normaal bij dit type hybride.
De paddestoel is minimaal aanwezig. De gemelaniseerde flanken tonen een tekeningspatroon. Vanaf de borst over de onderbuik tot de aarsstreek een witte tint.
Rugdek, stuit: Het rug- en vleugeldek gemelaniseerd met nog een licht, doch duidelijk tekeningspatroon.
De stuit lichter gemelaniseerd dan het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen licht bruinig met witte zomen.
Duidelijke vleugelspiegels geel tot licht oranje, er is minder roodbezit dan in het masker.
De vleugelpennen tonen de typische distelvinktekening.
De staartpennen tonen de witte zomen.
De staart- en onderstaartspiegels zijn aanwezig.
Hoorndelen:
Vleeskleurige loopbenen en tenen en hoornkleurige nagels.
Een hoornkleurige snavel.

K.

Grootte:
Vorm:

K.B.O.F. ©
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DISTELVINK (Major) X NOORDSE GOUDVINK

O
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Carduelis carduelis major x Pyrrhula pyrrhula

: Afhankelijk van de ouders.
: Voldoende vol lichaam met een licht gebogen ruglijn en een minimale nekinval.
De schedel is matig afgeplat.
Vloeiende borstlijn met een voldoende volle borst en een voldoende vol onderlichaam.
Staart in het verlengde van de lichaamsas, de vleugeltoppen aansluitend op de stuit.
Houding
: Fiere doch rustige houding, voldoende opgericht.
Kop
: Duidelijk goed afgelijnd masker van rode kleur.
Een minimale uitloop van het masker in de keel is onvermijdbaar, toch dient een maximale
aflijning nagestreefd te worden. Een zwarte snavelomranding welke overgaat in een zwarte
oogstreep voor het oog. De wangen achter het masker zijn wit met een minimale melanisatie.
De wangen vormen samen met de witte keelband een duidelijke masker aflijning.
Achterhoofd egaal donker gemelaniseerd, doorlopen in de hals om langzaam over te gaan in
de egale melanisatie van het rugdek.
Borst, buik, flanken: Duidelijke paddestoeltekening met flanken.
De borst vertoont een lichte rode kleurnuance binnen de paddestoel, welke langzaam
overgaat in de witte kleur van buik en onderlichaam.
Deze rode kleurnuance moet maximaal afgescheiden zijn van het masker.
Rugdek, stuit: Rugdek en vleugeldek egaal gemelaniseerd.
Stuit wit met een minimale melanisatie, ook de staartdekveven zijn wit.
Vleugel- en staartpennen: Vleugelpennen donker gemelaniseerd met gele vleugelspiegels.
Deze moeten een duidelijk kleurcontrast tegenover het rode masker vertonen.
De dwarsband in de vleugels is van gelijke kleur als de spiegels.
Staartpennen donker met duidelijke onderstaartspiegels.
Hoorndelen : Gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.
Bovensnavel donker met een donkere punt.
De ondersnavel is veel lichter van tint, doch verdonkert iets naar de punt toe.

K.

B.

Grootte
Vorm

POP

K.B.O.F. ©

: Veel minder uitgesproken masker dat meestal fletser is van kleur.
De pop vertoont geen rode kleuring in de borst.
Algemeen veel minder contrast.
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DISTELVINK X BARMSIJS CABARET
Carduelis carduelis x Carduelis flammea cabaret

: Ongeveer 11 cm
: Voldoende vol lichaam met een lichtgebogen ruglijn en een minimale nekinval.
De schedel is slechts minimaal afgeplat.
Vloeiende borstlijn met een voldoende volle borst en een voldoende vol onderlichaam.
Staart in het verlengde van de lichaamsas, de vleugeltoppen aansluitend op de stuit.
Houding
: Rustige houding.
Kop
: Duidelijk goed afgelijnd masker van rode kleur.
Het masker mag in geen enkel geval doorlopen in de keel.
Een witte zone vormt de aflijning van het masker in de keelstreek.
Licht gemelaniseerde wangen.
Het rood van het masker loopt ietsje door op de schedel als gevolg van het petje van de
barmsijs. Bovenschedel en hals donker gemelaniseerd
Borst, buik, flanken: Duidelijke paddestoeltekening overgaand in duidelijk bruin gemelaniseerde flanken.
De flanken vertonen een duidelijke goed gelijnde symmetrische bestreping.
De buik vertoont een beige tot vuil witte tint.
Rugdek, stuit: Rugdek en vleugeldek egaal gemelaniseerd met een regelmatig verdeeld bestrepingspatroon.
Stuit wit met een minimale melanisatie, ook de staartdekveren zijn wit getint.
Vleugel- en staartpennen: Vleugelpennen donker gemelaniseerd met egaal gekleurde vleugelspiegels.
De egaal gekleurde vleugelspiegels moeten een duidelijk kleurcontrast vertonen tegenover het
rode masker .
De omzoming van de vleugeldekveren vormt een duidelijke dwarsband.
Staartpennen donker gemelaniseerd met een minimale omzoming.
De onderstaart vertoont een duidelijke onderstaart spiegel. (zie keurtechnische aanwijzing).
Hoorndelen : Gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.
Bovensnavel hoornkleurig tot zeer licht gemelaniseerd met een donkere punt.
De ondersnavel is hoornkleurig tot zeer licht gemelaniseerd.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
Bij jonge vogels moeten de onderstaartspiegels niet aanwezig zijn.
De grootte van de vogel wijzigt met het inzetten van Noorse barmsijs of putter Major
Bij het gebruik van de Noorse Barmsijs, is de melanisatie in de flanken minder bruin.
K.B.O.F. ©
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DISTELVINK x GROENVINK

: Afhankelijk van de gebruikte ouders.
: Een vol lichaam met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn met een minimum aan nekinval. De staart in het verlengde van de ruglijn.
De typisch spitse snavel van de distelvink, die niet overdreven lang mag zijn.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Een duidelijk afgelijnd masker met zo weinig mogelijk uitlopers naar de keelstreek.
Het masker is donker roodachtig gekleurd met een verdonkering in de teugelzone.
De bovenschedel is donkerbruin gemelaniseerd met een marmeringseffect.
Licht gemelaniseerde wangen en een duidelijk bleke keelstreek die de aflijning van het masker
vormt.
Borst, buik, flanken: Een goede paddenstoeltekening is vereist. De borst en flanken moeten voorzien zijn
van voldoende phaeomelanine. De flanktekening is aanwezig maar niet opvallend.
Vanaf de bovenborst gaat de borstkleur al vlug over naar vaalwit op de onderbuik en de aarsstreek.
Rugdek, stuit: Het rugdek is egaal bruin gemelaniseerd met mogelijks een vage onderbroken donkerbruine
bestreping. De stuit is lichter van tint ten opzichte van het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met een lichte zoming, de typische grauwwitte uiteinden, zoals bij de distelvink, zijn aanwezig.
Duidelijk diepgele vleugelspiegels, op zwart gemelaniseerde vleugelpennen.
De zomen van de vleugeldekveren vormen een mooie vleugelband.
Bij de staartinplant zijn de pennen geelachtig gezoomd, de onderstaartspiegels zijn aanwezig.
Hoorndelen : Donkerhoornkleurige loopbenen en tenen met donkere nagels.
Donkerhoornkleurige snavel met een donkere punt.

K.

Grootte
Vorm
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Carduelis carduelis x carduelis chloris

K.B.O.F. ©
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DISTELVINK x KNEU

B.
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Carduelis carduelis x carduelis cannabina

Afhankelijk van de gebruikte distelvink.
Een vol lichaam,met een vloeiende borstlijn,een rechte ruglijn zonder nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn
De typische spitse snavel van de distelvink, niet overdreven lang.
Houding:
Fier en zo rustig mogelijk (kneu dikwijls nogal onrustig, rekening houden bij beoordeling)
Kop:
Een gemelaniseerde en getekende schedel vanaf het masker.
Grijs gemelaniseerde en getekende wangen.
Een zo volledig mogelijk masker met een donkere teugelzone.
De typische schimmelkraag is duidelijk aanwezig en vormt de afscheiding van keel en
borststreek.
Borst, buik, flanken: Een gemelaniseerde borst met een tekeningpatroon.
De paddestoelzone moet zichtbaar zijn.
De flanken gemelaniseerd met een zoveel mogelijk gelijnd tekeningpatroon.
Vanaf de bovenborst tot de aarsstreek veel lichter van tint
Rugdek, stuit: Rug- en vleugeldek bruin gemelaniseerd met een duidelijk tekeningpatroon.
De stuit lichter dan het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: Duidelijk gele vleugelspiegels,aanwezige vleugelbanden
Donker gemelaniseerde vleugelpennen met op de vleugeltoppen de typische tekening van de
distelvink
Donker gemelaniseerde staartpennen met lichte zomen.
De onderstaartspiegels moeten aanwezig zijn.
Hoorndelen:
Spitse hoornkleurige snavel met een donker streepje op de bovensnavel.
Hoornkleurige loopbenen met donkere nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
De onderstaartspiegels iets minder aanwezig bij de poppen

K.B.O.F. ©
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DISTELVINK x KRUISBEK

: 14 à 15 cm, afhankelijk van de gebruikte ouders.
: Een vol lichaam met een volle borst, een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn met een
minimale nekinval.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
De bovensnavel langer dan de ondersnavel, gekruiste snavelpunten zijn toegelaten.
Houding
: Een rustige en fiere houding.
Kop
: Een zo goed mogelijk afgelijnd masker, met een donker gemelaniseerde zone in de teugel
en snavelomranding.
Grijs gemelaniseerde wangen, een grijze keelband scheidt het masker van de bovenborst,
een minimale uitloop van het masker op de keel is te tolereren, toch streven wij naar een
maximale aflijning. De achterschedel is donker gemelaniseerd.
Borst, buik, flanken: Een gehamerde borstkleur, deze gaat vrij vlug over in vaalwit op de bovenborst, de
buik en aarsstreek.
Gemeleniseerde flanken met een zeer licht tekeningpatroon.
De paddenstoeltekening moet aanwezig zijn.
Rugdek, stuit: Het gemelaniseerde rugdek toont een regelmatige donkerbruine tot zwarte bestreping.
De stuit is donker gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met geelachtige vleugelspiegels.
De vleugelband gevormd door de gezoomde vleugeldekveren is van dezelfde kleur als de
spiegels.
De vaalwitte eindvlekken op de armpennen zijn aanwezig.
De onderstaartdekveren tonen de typische onderstaartspiegels van de distelvink.
Hoorndelen : Eénkleurige bruinachtige loopbenen en tenen met donkere nagels.
Een donkerhoornkleurige snavel, de bovensnavel iets donkerder van kleur dan de ondersnavel en met een donker streepje op de punt.

K.

Grootte
Vorm
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Carduelis carduelis x Loxia curvirostra

Keurtechnische opmerkingen:
Poten met een geschubde structuur zijn een kenmerk van de kruisbek.
K.B.O.F. ©
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DISTELVINK X SIJS
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Carduelis carduelis x Carduelis spinus

: Ongeveer 13 cm.
: Spoelvormig lichaam met een volle borst en een licht gebogen ruglijn met weinig of geen
nekinval.
Vloeiende borstlijn.
Kopje voldoende volume zodat er geen wanverhoudingen ontstaan.
Schedel matig afgeplat.
Houding
: Rustige en fiere houding.
Kop
: Goed gemelaniseerde schedel en achterhoofd. De melanisatie begint achter het masker.
Duidelijk oranjerood tot rood gekleurd masker. Het masker is minder roodgekleurd in de
keelstreek.
Sterk gemelaniseerde teugelzone
Melanisatie op de wangen.
De lichtere maskerkleur van de keelstreek gaat over in een geelgetinte overgang tussen keel
en borst.
Borst, buik, flanken :De borst vertoont een duidelijke paddestoeltekening.
Voldoende melanisatie in de flanken.
Duidelijke, goed gelijnde flanktekening .
De buik is wit getint.
De borst vertoont een gele tot geelgroene waas.
Rugdek, stuit: Warmbruin rugdek met een regelmatige bestreping, de stuit is licht gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een minimale omzoming.
De typische vleugeltekening en vleugelspiegels van de putter zijn aanwezig.
De staarpennen vertonen duidelijke onderstaartspiegels en minimale staartspiegels.
Hoorndelen : Poten en tenen licht tot matig gemelaniseerd met donkere nagels.
Snavel hoornkleurig met mogelijks een donkerder punt.

K.

B.

Grootte
Vorm
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DISTELVINK X ZWARTKOPSIJS
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Carduelis carduelis x Carduelis notata

: Ongeveer 12 cm, afhankelijk van het type putter.
: Rechte ruglijn met minimale nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Matig afgeplatte schedel met een niet te lange spitse snavel.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Duidelijk zwart masker, dat begint aan de bovensnavel, tot achter het oog en doorlopend over
de schedel tot aan de nekband en vandaar teruglopend naar de hals en zo de grijze wangen
omvattend.
Het zwart is vanaf het achterhoofd lichtjes verdund.
Geelgroen getinte ononderbroken nekring.
Het zwarte masker toont onder de kin oranjegetinte uitlopers van het typische puttermasker.
Borst, buik, flanken: Zichtbare paddenstoel, gevormd door het aanwezige bruine phaeomelanine in borst en
flanken. Vanaf de keelband tot aanzet borst, geelgroen overgaand naar witte onderbuik en onderstaart.
Flanken beige tot lichtgrijs van kleur.
Rugdek, stuit: Rug en vleugeldek zijn bruin met een lichte bestreping.
De stuit is licht grijsbruin gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: Duidelijke heldergele vleugelspiegels. Zwarte vleugelpennen met symmetrische
witte zomen.
Grauwwitte eindvlek op de armpennen (putterkenmerk).
Zwarte staartpennen met witte zomen, die de typische onderstaarttekening vormen. Staartspiegels moeten zichtbaar zijn.
Hoorndelen : Snavel vleeskleurig, met een zwart punt of zwarte lijn op de bovensnavel.
Poten en tenen donkerbruin, nagels zijn donker.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2004

EDELZANGER X GROENVINK

.F
.

Serinus leucopygius x Carduelis chloris

: Ongeveer 12 cm.
: Gedrongen lichaam met een vol kopje.
Vloeiende borstlijn, licht gebogen ruglijn met een lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
: Rustig en niet te fel gedrukt.

O

Grootte
Vorm

B.

Houding

: Duidelijke symmetrische baardstrepen.
Witte keel, grijsgemelaniseerde wangen.
Witte zone tussen baardstreep en wang.
Korte naar de snavel toe verbredende wenkbrauwstreep.
Grijsgemelaniseerde schedel en achterhoofd waarop een fijne bestreping.
Borst, buik, flanken: Grijsgetinte borst en flanken. De flanken vertonen een bruine melanisatie.
Duidelijke flanktekening die doorloopt naar de borst.
De buik is wit. De witte kleur van het onderlichaam loopt tot in de flanken.
Rugdek, stuit: Het rugdek is grijsbruin gemelaniseerd met een zwarte bestreping.
De stuit is grijsbruin gemelaniseerd zonder bestreping.
Vleugel- en staartpennen: Primaire vleugel- en staartpennen zwart met een buine omzoming en een lichte
vleugel- en staartspiegel.
De secundaire vleugelpennen zijn duidelijk breder omzoomd en vormen de typische vleugeltekening van de groenvink.
De bruine omzomingen van de vleugeldekveren vormen de vleugelbanden.
Hoorndelen : Poten en tenen bruingrijs met grijze nagels.
Snavel hoornkleurig met een grijsachtige bovensnavel verdonkerend naar de punt.

K.

Kop

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2001

EDELZANGER x KNEU

B.

O

.F
.

Serenus leucopygius x Carduelis cannabina

: Ongeveer 12 cm.
: Een volslanke vogel met een rechte ruglijn en een minimale nekinval.
De licht gevorkte staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Fier en zo rustig als mogelijk.
Kop
: Twee duidelijk doorlopende wenkbrauwstrepen die doorlopen tot aan de bovensnavel.
De schedel is gemelaniseerd met een lichte bestreping, beginnend aan de bovensnavel en ver
doorlopend op de achterschedel.
Een crème tot witachtige keelstreek waarop een fijne donkerbruine bestreping vanaf de snavel
tot aan de begrenzing van de bovenborst.
Tussen de baardstrepen en de wangen, een vaalwitte zone. Egaal gemelaniseerde wangen.
Borst, buik, flanken: De borst is egaal roomkleurig tot grijsachtig gemelaniseerd.
De borstkleur loopt ver door op de onderbuik om te evolueren naar vaalwit in de aarsstreek.
De flanken zijn gemelaniseerd met een symmetrische, regelmatig gelijnde, bestreping.
Rugdek, stuit: Het rugdek is kaneelbruin van kleur waarop een zwartbruine bestreping aanwezig is.
De stuit lichtbruin met een fijne tekening.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart met een lichte zoming.
De schouderdekveren en kleine vleugelpennen zijn duidelijker gezoomd en vormen de vleugelbanden.
Zwarte en licht omzoomde staartpennen met duidelijke onderstaartspiegels moeten zichtbaar
zijn.
Hoorndelen : Vleeskleurige loopbenen en tenen.
Hoornkleurige snavel met een donker streepje op de punt van de bovensnavel.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
Opgelet voor bontvorming bij deze vogels, vooral in het rugdek en de wangen.
Harige uiteinden in de nek zijn normaal bij de hybriden, dit mag niet bestraft worden.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2008

EDELZANGER x KRUISBEK

Ongeveer 14 cm.
Een volslanke vogel met een ietwat ronde ruglijn en een lichte nekinval.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Een gekruiste snavel of iets langere bovensnavel is niet foutief maar een gevolg van de
kenmerken van de kruisbek.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Een gemelaniseerde schedel, gehamerd met een duidelijke bestreping.
Duidelijke baardstrepen onderaan afbuigend naar de wangen toe.
De wenkbrauwstrepen doorlopend tot aan de snavel.
Een al dan niet onderbroken voorhoofdsband.
De iets of wat “verwaaide “bevedering in de oorstreek is een kenmerk van de kruisbek.
Borst, buik, flanken: Een gemelaniseerde borst met het gehamerd patroon afkomstig van de kruisbek.
De bovenborst geel met oranjekleurige tint.
De onderbuik is lichter van kleur t.o.v. het geheel.
Duidelijk getekende en licht gemelaniseerde flanken.
Rugdek, stuit: Een gestreept rugdek, kort en onderbroken zoals bij de kruisbek.
De stuit is licht geelachtig tot oranjegekleurd.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met witachtige zomen.
De omzoming van de vleugeldekveren vormen symmetrische vleugelbanden
De typische visgraattekening van de onderstaart moet aanwezig zijn.
Hoorndelen:. De snavel grijsachtig met een donkere streep op de bovensnavel, de ondersnavel lichter van
kleur met verdonkerde punt.
Matig gemelaniseerde loopbenen en tenen met gemelaniseerde nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

B.

O

.F
.

Serinus leucopygius x loxia curvirostra

Keurtechnische opmerkingen:
De tenen en loopbenen vertonen de structuur van de kruisbek .

.
K.B.O.F.©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2009

FRATER X BARMSIJS CABARET

B.

O

.F
.

Carduelis flavirostris x Carduelis flammea cabaret

Houding
Kop

: Ongeveer 12 cm.
: Relatief slanke vogel (fratertype) met een iets vollere borst dan de frater.
Rechte ruglijn met een zeer lichte nekinval.
Typische lange en iets brede staart. Kop relatief klein t.o.v. het lichaam doch iets voller dan
bij de barmsijs x frater.
: Tamelijk rustig en fier.

K.

Grootte
Vorm

: Licht gemelaniseerd met een duidelijk en regelmatig tekeningpatroon.
Lichte baardstrepen.
Typische bleke oogomranding aan de onderzijde van het oog.
Borst, buik, flanken: De tekening van de borst is duidelijk begrend in de diepte, duidelijk verschil met barmsijs x frater bij dewelke de tekening dieper doorloopt.
Flanken gemelaniseerd met een duidelijke flanktekening.
Onderlichaam vertoont een blekere tint.
Rugdek, stuit: Warmbruin rugdek met duidelijke bestreping.
Vleugel- en staartpennen: Vleugelpennen zwart met een lichtbruine omzoming.
Secundaire vleugelpennen en vleugeldekveren iets duidelijker omzoomd, deze omzomingen
vormen de vleugelbanden.
Hoorndelen : Snavel lichtcrème tot geelachtig van kleur met een donkere streep op de bovensnavel.
Poten lichtbruin van kleur met donkere nagels.
KEURTECHNISCHE OPMERKING
: De buitenste vleugelpennen zijn relatief lang ten opzichte van de lichaamslengte.
De pet en de stuit moeten gelijkaardig van kleur zijn. Zij mogen opgekleurd zijn.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2001

FRATER X GROENVINK

POP

O

.F
.

Carduelis flavirostris x Carduelis chloris

: Ongeveer 14cm
: Vol vrij robuust lichaam met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn.
Minimale nekinval.
Voldoende volle kop.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding
: Rustig en fier opgericht.
Kop
: Duidelijk bruin gemelaniseerde schedel met een fijne bestreping vanaf de snavel.
De melanisatie en de bestreping lopen verder op achterhoofd en nek.
Lichter gemelaniseerde wenkbrauwstrepen.
Duidelijke baardstrepen, duidelijk gemelaniseerde wangen.
Een lichter gemelaniseerde zone onder het oog.
Borst, buik, flanken: Egale borstkleur
Duidelijk bruin gemelaniseerde flanken met een duidelijke vrij brede goed gelijnde flankbestreping.
De kleur van de borst verzwakt geleidelijk naar de buikstreek toe.
De aarsstreek is wit tot vuilwit van kleur.
Rugdek, stuit: Rugdek bruin gemelaniseerd met een duidelijke regelmatige bestreping.
De bestreping van de rug is iets breder dan deze van achterhoofd en nek.
Stuit gemelaniseerd met een lichte bestreping.
Vleugel- en staartpennen: Vleugel - en staartpennen zwart gemelaniseerd met een licht bruine gemelaniseerde omzoming.
De vleugel- en staartpennen vertonen een smalle vleugel en staartspiegel.
De vleugeldekveren zijn breder omzoomd en vormen een duidelijke vleugelband.
De staartpennen vertonen een duidelijke onderstaartspiegel.
Hoorndelen : Bruine loopbenen en tenen met donker gemelaniseerde nagels
Snavel geel getint met een donkere streep op de bovensnavel.

K.

B.

Grootte
Vorm

POP:

K.B.O.F. ©

De pop vertoont algemeen meer melanisatie. De flanktekening zal bij de pop verder lopen
naar het midden van de borst. De lipochroomkleur zal minder fel zijn.

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2003

FRATER X KANARIE

B.

O

.F
.

Carduelis flavirostris x Serinus canria

Houding
Kop

: Ongeveer 13,5 cm.
: Iets smalle en lichtjes afgeplatte kop met een niet te zware kegelvormige snavel.
Volle borst en vloeiende borstlijn.
Achterhoofd, nek, rug en staart vormen praktisch een rechte lijn, lichte nekinval.
: Fier en vrij rustig.

K.

Grootte
Vorm

: Duidelijke symmetrische wenkbrauwstrepen, een lichte oogomranding, vooral aan de onderzijde van het oog. Duidelijke baardstrepen.
Donkerder gemelaniseerde wangen die niet scherp afgetekend zijn. Bruin gemelaniseerde
keelstreek.
Schedel en hals fijn bestreept en voldoende bruin gemelaniseerd.
Borst, buik, flanken: Borst en flanken tamelijk warmbruin gemelaniseerd. Duidelijke symmetrische flanktekening doorlopend naar de borst, minimum de helft van de borst vertoont bestreping.
De bruine phaeomelenine op de borst neemt geleidelijk aan af naar de buik toe, om in de aarsstreek bijna te verdwijnen. De bruine melanisatie mag nooit verdwijnen in de flanken.
De borst mag nooit een witte ondergrond met optische (blauw-) factor vertonen.
Rugdek, stuit: Rugdek zo warmbruin mogelijk met een regelmatige bestreping die iets zwaarder is dan deze
op de kop. De stuit is minder gemelaniseerd en kan een rozerode kleur vertonen.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een duidelijke bruine omzoming. De vleugelpennen vertonen aan de
buitenvlag een smalle lipochroomkleurige omzoming die een smalle vleugelspiegel vormt.
De secundaire vleugelpennen zijn breder omzoomd, zij vormen een duidelijke dwarsband.
Hoorndelen : Poten en tenen zijn grijsachtig bruin tot zwart met donkere nagels.
De snavel heeft een geelachtige kleur met een donkere streep op de punt van de bovensnavel
KEURTECHNISCHE OPMERKING
: Bij hybriden met een rode lipochroomkleur mogen de hoorndelen nooit een rode tint vertonen.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2007

GEELBUIKCINI X BARMSIJS CABARET

B.

O

.F
.

Serinus flaviventris x carduelis flammea cabaret

: Ongeveer 12,5 cm.
: Een goed gevulde vogel met een vloeiende borstlijn met minimale nekinval.
Een ronde schedel.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Een duidelijke bestreping op de schedel met een voorhoofdsband die al dan niet onderbroken
is.
De wenkbrauwstrepen vloeien uit naar de wangen.
De kop en het petje kunnen een lichtoranje tint vertonen, als gevolg van het roodbezit van de
barmsijs. Dit is meestal duidelijker bij overjarige vogels.
Gemelaniseerde wangen.
Beginnende befvorming en baardstrepen mogelijk aanwezig.
Borst, buik, flanken: Duidelijke flanktekening en flankmelanisatie.
De borst egaal gemelaniseerd met een lichtoranje tint afkomstig van de barmsijs.
Rugdek, stuit: Een regelmatige rugbestreping.
Een gele stuit met een lichtbruine waas.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met een lichte omzoming.
De armpennen zijn breder omzoomd met een bruine melanisatie.
Duidelijk omzoomde vleugeldekveren, deze vormen twee duidelijke en symmetrische vleugelbanden.
Hoorndelen : Geelachtige ondersnavel en een meer donkere bovensnavel met een gele rand.
Licht gemelaniseerde poten met donkere nagels.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2005

GEELBUIKCINI x GOUDVINK

B.

O

.F
.

Serinus flaviventris x Pyrrhula pyrrhula

: Afhankelijk van de gebruikte goudvink.
: Volle vogel met een licht ronde rug en een duidelijk volle borst.
Licht afgeplatte schedel. Zeer lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Rustig en tamelijk fier.
Kop
: Duidelijke wenkbrauwstrepen naar voor toe doorlopend tot de snavel waar ze een al of niet
onderbroken voorhoofdsband vormen.
Donker gemelaniseerde licht gehamerde schedel.
Borst, buik, flanken: Borst, buik en flanken vertonen een oranje tot rode kleur.
Een lichte marmering op de borst is toelaatbaar en zeker niet te bestraffen.
Rugdek, stuit: Rugdek voldoende donker met een fijne bestreping.
Stuitdekveren oranjerood getint met een voldoende bruine melanisatie.
Vleugel- en staartpennen: Vleugel- en staartpennen zwart met een lichtbruin gemelaniseerde omzoming.
Secundaire vleugelpennen duidelijk breder omzoomd.
De omzoming van de vleugeldekveren vormt een duidelijke en symmetrische vleugelband.
Hoorndelen : Poten bruin tot donkerbruin met donkere nagels.
Donkere bovensnavel, de ondersnavel is duidelijk lichter van tint.

K.

Grootte
Vorm

POP

K.B.O.F. ©

: De schedel van de pop vertoont een fijne tekening.
De rugtekening is iets minder uitgesproken dan bij de man.
De keel vertoont een donkere tekening welke overgaat in een fijne borsttekening en een duidelijke flankbestreping.
De borst vertoont een gele tot oranje waas.

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2002

GEELBUIKCINI X GROENVINK

O

.F
.

Serinus flaviventris x carduelis chloris

: Ongeveer 14 cm
: Volle vogel met een bijna rechte ruglijn en een duidelijk volle borst.
Licht afgeplatte schedel. Matige nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Rustige tamelijk fiere houding.
Kop
: Duidelijke wenkbrauwstrepen naar voor toe doorlopend tot de snavel waar ze een, al of niet
onderbroken, voorhoofdband tonen.
De wenkbrauwstreep versmalt iets naar de hals toe.
Donker gemelaniseerde schedel. De melanisatie loopt door in de hals om daar aan te sluiten
aan de rugmelanisatie.
Duidelijke brede baardstrepen. Egaal gemelaniseerde wangen.
Borst, buik, flanken: De bovenborst vertoont een duidelijke tot zwakke melanisatie afhankelijk van de
ondersoort geelbuikcini.
De onderborst, buik, flanken en onderlichaam vertonen een egale gele tot lichtgroene kleur.
De aarsstreek vertoont een zwakgele tot witte kleur.
Rugdek, stuit: Rugdek egaal en regelmatig gemelaniseerd, zonder veertjes met melanineloze
uiteinden. Stuit geel met een lichte melanisatie.
Vleugels en staartpennen: Staart en vleugelpennen zwart met een lichte melanineloze omzoming.
De buitenste vleugelpennen vertonen duidelijke gele vleugelspiegels.
Secundaire vleugelpennen zijn duidelijk breder omzoomd.
De omzoming van de vleugeldekveren vormen de typische vleugeltekening van de groenvink.
Staartpennen zwart met duidelijke staartspiegels afkomstig van de groenvink.
Hoorndelen : Poten licht gemelaniseerd met donkere nagels.
Ondersnavel hoornkleurig. Het centrale deel van de bovensnavel is donkerder gemelaniseerd
en loopt uit in een donker snavelpunt.

K.
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K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2012

GEELBUIKCINI (BRISTOLMOZAMBIQUE) X KANARIE

B.

O

.F
.

Serinus flaviventris x Serinus canarius

: Ongeveer 13 cm.
: Gedrongen lichaam met een klein maar toch voldoend vol kopje. Volle borst met een tamelijk
gevuld onderlichaam.
Duidelijk gebogen ruglijn met duidelijk zichtbare nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Tamelijk fier en rustig, niet gedrukt.
Kop
: Duidelijke symmetrische baardstrepen. Wenkbrauwstrepen die naar achteren uitlopen en daar
een begrenzing vormen van de gemelaniseerde wangen.
Voorhoofdband al dan niet onderbroken boven de snavel.
Duidelijk lipochroomkleurige keelstreek. Een lichtergetinte oogomranding, vooral aan de onderzijde van de ogen is typisch voor alle hybriden met geelbuikcini.
Duidelijke fijne kopbestreping, overgaand via de nek in de iets zwaardere rugbestreping.
Borst, buik, flanken: Borst egaal gekleurd zonder oranjebijtint bij de gele varianten.
Licht gemelaniseerde flanken, al dan niet doorlopend op de borst.
Deze borstmelanisatie komt van bepaalde ondersoorten van de geelbuikcini (zie borst van
de geelbuikcini pop).
Duidelijke en symmetrische flanktekening.
Rug, stuit : Duidelijke rugbestreping, de rug mag niet te veel storende phaeomelanine laten zien.
De stuit is licht gemelaniseerd, zonder duidelijke bestreping.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een fijne omzoming.
De secundaire vleugelpennen zijn breder omzoomd en vormen een eerste vleugelband.
De vleugeldekveren zijn eveneens omzoomd en vormen een tweede kleinere vleugelband.
Het vleugeldek mag niet te veel storend phaeomelanine bezitten.
Hoorndelen : Loopbenen en tenen bruin tot grijsachtig met donkere nagels.
De snavelkleur is in verhouding tot de andere hoorndelen, de bovensnavel iets donkerder met
een donker punt.
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K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2008

GEELBUIKCINI (Bristolmozambique) x KANARIE (POP)

B.

O

.F
.

Serinus flaviventris x serinus canaria

Ongeveer 13 cm.
Een goed gevulde vogel met een rechte ruglijn en een lichte nekinval.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Een gemelaniseerde en getekende schedel, overgaand via de nek in een iets zwaardere
rugbestreping
Duidelijke en symmetrische baardstrepen.
Wenkbrauwstrepen die naar achteren uitlopen en daar de begrenzing vormen van de gemelaniseerde wangen.
Al of niet onderbroken voorhoofdsband.
Borst, buik, flanken: Een wit gemelaniseerde keelstreek.
Een egaal grijzige borstkleur zonder bijtinten met tekeningpatroon overgaand naar wit op
onderbuik en aarsstreek.
Gemelaniseerde flanken met een symmetrisch tekeningpatroon.
Rugdek, stuit: Duidelijke rugbestreping, het rugdek mag niet te veel bruinbezit vertonen.
De stuit iets lichter van tint dan het rugdek, zonder duidelijke bestreping.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn donkert met lichtgele zoming.
De secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren vertonen duidelijke zomen, deze
vormen de vleugelbanden.
De armpennen tonen eveneens een duidelijke zoming.
Het vleugeldek mag niet te veel storend bruinbezit tonen.
De staartpennen zijn donker gemelaniseerd met lichtere zoming.
Hoorndelen:
Een gemelaniseerde snavel, de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel.
Donkere loopbenen en tenen met donkere nagels.

K.

Grootte:
Vorm:
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T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2012

GEELBUIKCINI x KRUISBEK (MAN)

O

.F
.

Serinus flaviventris x loxia curvirostra

: Ongeveer 14,5 cm.
: Forse vogel met een iets ronde ruglijn en een lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Een gekruiste snavel of een iets langere bovensnavel zijn zeker niet foutief doch het gevolg
van de kenmerken van de kruisbek.
Houding
: Fier en niet gedrukt.
Kop
: Wenkbrauwstrepen doorlopend tot aan de snavel, een al dan niet onderbroken voorhoofdsband vormend.
De wenkbrauwstrepen verbreden duidelijk naar achteren toe om uit te lopen in de aftekening
van de duidelijk gemelaniseerde wangen.
Duidelijke baardstrepen onderaan afbuigend naar de wangen toe.
Gele keelvlek.
Kop gemarmerd en duidelijk bestreept.
Borst, buik, flanken: Gemelaniseerde borstband doorlopend naar de flanken.
Gemelaniseerde flanken.
Rugdek, stuit: Rugdek duidelijk bestreept. De bestreping is kort en onderbroken zoals bij de kruisbek.
De stuit vertoont een lichtoranje tint.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een lichte omzoming.
De secundaire pennen zijn duidelijker omzoomd.
De omzoming van de vleugeldekveren vormen twee duidelijke en symmetrische vleugelbanden.
De typische visgraattekening van de kruisbek aan de onderzijde van de staart is geen noodzaak doch kan zeer licht aanwezig zijn.
Hoorndelen : Snavel grijsachtig van kleur met een donkere punt op de bovensnavel.
De ondersnavel is iets lichter van kleur.
Loopbenen en tenen bruin met donkere nagels.

K.
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KEURTECHNISCHE OPMERKING
: Een afscheiding in de keelbevedering tengevolge van bevederingseigenschappen van de
kruisbek is een typisch verschijnsel en wordt niet als foutief bestraft.
K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2011

GEELBUIKCINI X KRUISBEK (POP)

O

.F
.

Serinus flaviventus x loxia curvirostra

: Ongeveer 14,5 cm
: Forse vogel met een ietwat ronde ruglijn en een lichte nekinval.
De gevorkte staart in het verlengde van de lichaamsas.
De gekruiste snavel of een iets langere bovenbek is een kenmerk van de kruisbek en dus
niet foutief.
Houding
: Fier en niet gedrukt.
Kop
: De kop is gemarmerd en duidelijk bestreept.
Duidelijke baardstrepen, afbuigend naar de wangen.
Gemelaniseerde wangen en duidelijke wenkbrauwstrepen die doorlopen tot aan de snavel.
Een al dan niet onderbroken voorhoofdsband is aanwezig.
Een lichter getekende keelzone.
De iets of wat “verwaaide” bevedering in de oorstreek is een kenmerk van de kruisbek.
Borst, buik, flanken: Duidelijk getekende en gemelaniseerde flanken.
Een gestreepte en onderbroken borsttekening die afneemt naar de onderbuik toe.
Rugdek, stuit: Het rugdek is gestreept, deze bestreping is kort en onderbroken, zoals bij de kruisbek.
De stuit is licht geelachtig bruin.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met een
lichtgele omzoming.
De omzoming van de vleugeldekveren vormen de vleugelbanden,
die symmetrisch moeten zijn.
De typische visgraattekening aan de onderzijde van de staart zal
minimaal aanwezig moeten zijn.
Hoorndelen : De snavel is grijsachtig met een donker punt op de bovensnavel.
De ondersnavel is lichter van tint.
De loopbenen en tenen zijn lichtbruin.
De nagels zijn donker van kleur.

K.

B.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2005

GEELSTUITEDELZANGER x DISTELVINK MAN

O

.F
.

Serinus atrogularis x carduelis carduelis

Ongeveer 12 cm.
Een eerder slanke vogel met een volle borst en een lichte nekinval.
Een lichtjes afgeplatte schedel, de staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Fier en opgericht.
Kop:
Licht gemelaniseerde baardstrepen.
Een zo goed mogelijk afgelijnd masker dat uitloopt naar de borst
De paddestoeltekening van de putter is waarneembaar.
Achter het masker op de schedel een zwart gemelaniseerde zone met een licht tekeningpatroon.
Een zwart gekleurde teugelzone.
De grijsachtige wangen worden op het achterhoofd gescheiden van het lichaam door een
donker gemelaniseerde nekband.
Borst, buik, flanken: De borst vertoont de typische paddestoeltekening van de distelvink.
De flanken gemelaniseerd met een licht tekeningspatroon.
Rugdek,stuit: Het rugdek grijsbruin met een fijne zwartbruine bestreping.
De stuit geel met een lichte melanisatie.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart, met de typische vleugelspiegels en vleugelomzomingen van de putter.
Deze hybride dient onderstaartspiegels te tonen
Hoorndelen:
Grijsachtige snavel met donkere punt, de ondersnavel iets lichter van tint met een donkere
punt
Licht gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
.
Opstekende of harige nekbevedering is een kenmerk van de edelzanger.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2009

GEELSTUITEDELZANGER x DISTELVINK POP

B.

Ongeveer 12 cm.
Een eerder volslanke vogel met een volle borst en een lichte nekinval.
Een lichtjes afgeplatte schedel, de staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Fier en opgericht.
Kop:
Licht gemelaniseerde baardstrepen.
Een zo goed mogelijk afgelijnd masker dat uitloopt naar de borst dit masker is minder
uitgesproken afgetekend dan bij de mannelijke hybride en loopt ook minder uit naar de borst.
Een donker gemelaniseerde teugelzone.
Een gemelaniseerde schedel met een licht tekeningspatroon.
Een nog waarneembare scheiding tussen kop en nek.
Borst, buik, flanken: De borst vertoont de kenmerken van de edelzanger in combinatie met een verzwakte
paddestoeltekening van de distelvink.
De flanken gemelaniseerd met een nog waarneembare tekening.
De borstmelanisatie vermindert naar de onderbuik en aarsstreek naar wit.
Rugdek, stuit: Het rugdek bruingrijs met een fijne donkere bestreping.
De stuit grijsachtig.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met de typische vleugelspiegels en vleugelomzomingen van de distelvink.
Deze hybride dient onderstaartspiegels te tonen.
Hoorndelen:
Een grijzige snavel met een donkere punt.
Licht gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

O

.F
.

Serinus atrogularis x carduelis carduelis

Keurtechnische opmerkingen:
.
Opstekende of harige nekbevedering is een kenmerk van de edelzanger

K.B.O.F.©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2009

GEELSTUITEDELZANGER X GOUDVINK (man)

B.

O

.F
.

Serinus atrogularis x Pyrrhula pyrrhula

Afhankelijk van het type goudvink.
Een vol lichaam met een vloeiende borstlijn, een rechte ruglijn, met een minimale nekinval en
de staart in het verlengde van de ruglijn.
De kop in verhouding met het lichaam, met een licht afgeplatte schedel.
Houding:
Fier en voldoende opgericht. .
Kop:
Aan de inplant van de bovensnavel, de teugelzone en achter het oog zwart gemelaniseerd.
Een gemelaniseerde wenkbrauwstreep breed uitlopend voor het oog en samenlopend op het
voorhoofd . Getekende en gemelaniseerde wangen met een oranje waas.
Een donker gemelaniseerde schedel en achterhoofd.
Borst, buik, flanken: De keelstreek gemelaniseerd en lichtjes getekend met een oranjekleurige waas overgoten.
De bovenborst gemelaniseerd en getekend, met een oranje waas.
De onderbuik vaalwit tot wit in de aarsstreek.
Een regelmatige, duidelijke flankbestreping en flankmelanisatie(voldoende bruinbezit)
Rugdek, stuit: Een goed en regelmatig gestreept en gemelaniseerd rugdek.
Een gelig gemelaniseerde stuit.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart en licht gezoomd.
De armpennen duidelijk gezoomd, de schouderdekveren tonen nog bredere zomen, deze
vormen de eenkleurige vleugelbanden.
De staartpennen zijn zwart met een lichte onderstaart tekening.
Hoorndelen:
Vleeskleurige loopbenen en tenen met donkere nagels.
De bovensnavel donkergrijs tot zwart aan de punt.
De ondersnavel lichter van tint, behalve de punt.

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
Haarveertjes in de nek zijn toegelaten.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2011

GEELSTUITEDELZANGER X GOUDVINK (pop)

B.

O

.F
.

Serinus atrogularis x Pyrrhula pyrrhula

Afhankelijk van het type goudvink.
Een vol lichaam met een vloeiende borstlijn, een rechte ruglijn, met een minimale nekinval en
de staart in het verlengde van de ruglijn.
De kop in verhouding met het lichaam, met een licht afgeplatte schedel.
Houding:
Fier en voldoende opgericht. .
Kop:
Aan de inplanting van de bovensnavel, de teugelzone en achter het oog zwart gemelaniseerd.
Een gemelaniseerde wenkbrauwstreep breed uitlopend voor het oog en samenlopend op het
voorhoofd . Getekende en gemelaniseerde wangen.
Een donker gemelaniseerde schedel en achterhoofd.
Borst, buik, flanken: De keelstreek gemelaniseerd en lichtjes getekend met gelig waas overgoten.
De bovenborst gemelaniseerd en getekend, ook met een gelig waas.
De onderbuik vaalwit tot wit in de aarsstreek.
Een regelmatige, duidelijke flankbestreping en flankmelanisatie(voldoende bruinbezit)
Rugdek, stuit: Een goed en regelmatig gestreept en gemelaniseerd rugdek.
Een gelig gemelaniseerde stuit.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel pennen zijn zwart en licht gezoomd.
De armpennen duidelijk gezoomd, de schouderdekveren tonen nog bredere zomen, deze
vormen de eenkleurige vleugelbanden.
De staartpennen zijn zwart met een lichte onderstaarttekening
Hoorndelen:
Vleeskleurige loopbenen en tenen met donkere nagels.
De bovensnavel donkergrijs tot zwart aan de punt.
De ondersnavel lichter van tint, behalve de punt.

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
Haarveertjes in de nek zijn toegelaten

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2011

GEELSTUITEDELZANGER X KANARIE (MAN)

O

.F
.

Serinus atrogularis x serinus canaria

: Ongeveer 13 cm.
: Relatief slanke vogel met een iets vollere borst en een minimale nekinval.
De kop heeft voldoende volume in verhouding met het lichaam, de schedel is licht afgeplat.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Fier en voldoende opgericht.
Kop
: Vanaf de bovensnavel een fijne regelmatige kopbestreping.
Duidelijke symmetrische baardstrepen en een licht gemelaniseerde en licht gestreepte
keelzone.
Symmetrische wenkbrauwstrepen versmallend en uitlopend achter het oog.
Gemelaniseerde wangen met een uitgesproken lichtere zone aan de baardstrepen en de keel.
Borst, buik, flanken: De bovenborst toont een lichte gemelaniseerde band.
Een regelmatige, duidelijke en ruim getekende flankbestreping en flankmelanisatie die tamelijk
ver doorloopt op de bovenborst.
Rugdek, stuit: Een goed en regelmatig gestreept en gemelaniseerd rugdek
Een lipochroomkleurige stuit.
Vleugel- en staartpennen: De handpennen zijn zwart, lipochroomkleurig gezoomd.
De armpennen zijn duidelijker gezoomd daarbij vertonen de schouderdekveren nog een bredere zoming, samen vormen zij de vleugelbanden.
De staartpennen zijn zwart met een minimale onderspiegel.
Hoorndelen : Gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.
De bovensnavel wordt donkerder naar de punt toe.
De ondersnavel is meer hoornkleurig.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
Haarveertjes in de nek zijn toegelaten.
De buitenste vleugelpennen zijn lang in verhouding tot de binnenste.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2007

GEELSTUITEDELZANGER X KANARIE (POP)

O

.F
.

Serinus atrogularis x Serinus canaria

: Ongeveer 13 cm.
: Relatief slanke vogel met een iets vollere borst en een minimale nekinval.
De kop heeft voldoende volume in verhouding met het lichaam, de schedel is licht afgeplat.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Fier en voldoende opgericht.
Kop
: Een fijne regelmatige kopbestreping vanaf de bovensnavel.
Duidelijke symmetrische baardstrepen en licht gemelaniseerde en licht gestreepte keelzone.
Symmetrische wenkbrauwstrepen versmallend uitlopend achter het oog.
Gemelaniseerde wangen met een lichtere zone aan de baardstrepen.
Borst, buik, flanken: De bovenborst vertoont een lichte gemelaniseerde band.
De gemelaniseerde borstkleur gaat al snel over naar vaalwit op de onderbuik en de aarsstreek.
Een regelmatige, duidelijke en ruim getekende flankbestreping en flankmelanisatie.
Rugdek, stuit: Een goed en regelmatig gestreept en gemelaniseerd rugdek.
Een licht gemelaniseerde stuit.
Vleugel- en staartpennen: De handpennen zijn zwart en lipochroomkleurig gezoomd.
De armpennen zijn duidelijker gezoomd daarbij tonen de schouderdekveren nog een bredere
zoming, samen vormen ze de vleugelbanden.
De staartpennen zijn zwart met een minimale onderspiegel.
Hoorndelen : Gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.
De bovensnavel is verdonkerd naar de punt toe. De ondersnavel is meer hoornkleurig.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
Haarveertjes in de nek zijn toegelaten.
De buitenste vleugelpennen zijn lang in verhouding tot de binnenste.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2007

GEELSTUITEDELZANGER X KNEU

B.

O

.F
.

Serinus atrogularis x Carduelis cannabina

: Ongeveer 12 cm.
: Ietwat gedrongen lichaam met een bijna rechte ruglijn en een minimale nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas. De staart is licht gevorkt.
Houding
: Natuurlijke niet te sterk gedrukte houding.
Kop
: Twee duidelijke wenkbrauwstrepen doorlopend tot aan de bovenbek en doorlopend tot het
achterhoofd en met de voorhoofdsband de aftekening van de koptekening vormend.
De schedel vertoont een kaneelbruine kleur.
Achterhoofd donkerbruin met donkere lengtestreepjes.
Een crème, witachtige keelzone met fijne donkerbruine streepjes vanaf de snavel tot de afscheiding van de bovenborst. Een crèmewitte zone tussen de baardstreep en de wang.
Egaal gemelaniseerde wangen.
Borst, buik, flanken: Een roomkleurig bruine borst. De buik is grauwwit overgaand naar een witte onderbuik.
De flanken zijn roomkleurig bruin gemelaniseerd met een regelmatige symmetrische bestreping
Rugdek, stuit: Het rugdek is kaneelbruin met een zwartbruine tekening.
De stuit is lichtgrijs met een fijne tekening.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart met witte binnen- en buitenvlaggen.
De schouderdekveren en de kleine vleugelpennen zijn duidelijk gezoomd. Deze zomen vormen
twee vleugelbanden.
Zwarte omzoomde staartpennen met duidelijke spiegels.
De onderstaartspiegels dienen steeds aanwezig te zijn.
Hoorndelen : Loopbenen en tenen zo donker mogelijk met donkere nagels.
Donkergrijze tot grijze bovensnavel, de ondersnavel is lichter van kleur aan de inplanting.
De punt van de bovensnavel is donkerder.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
Opgelet voor bontvorming in wangen, rugdek en rond de snavel.
Harige uiteinden in de nekbevedering zijn afhankelijk van de conditie en mogen niet bestraft
worden.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2004

ZWARTKOPGOULDAMADINE GROEN X DRIEKLEURPAPEGAAIAMADINE

B.

O

.F
.

Chloebia gouldiae x erythrura trichora

: Ongeveer 11,5 cm.
: Spoelvormig lichaam met vloeiende borstlijn.
Rechte ruglijn, de staart in het verlengde van de ruglijn.
Kop in verhouding met het lichaam, matig afgeplatte schedel.
Vanaf het lichaam gezien, de onderliggende pennen iets korter dan de bovenliggende, dus de
typische “gouldstaart”.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Diepblauw masker, duidelijk afgelijnd zonder uitlopers, de teugelzone is zwarter van kleur, onder de kin blauwachtig zwart.
De keel is gescheiden van de borst door een blauwgroene keelband.
Vanaf de maskeraflijning op de schedel tot in de nek, groen.
Borst, buik, flanken: Borstband blauw en zo strak mogelijk afgelijnd in de overgang naar het bruingele buikgedeelte, de onderbuik is meer vaalgeel.
Flanken duidelijk en voldoende gemelaniseerd.
Rugdek, stuit: Egaal grasgroen gemelaniseerd rugdek.
De stuit is donkerrood.
Vleugel- en staartpennen: De handpennen egaal groen gekleurd met zwarte uiteinden, zelfde kleur als het
rugdek.
De staartpennen zijn grasgroen.
Hoorndelen : De bek is donkergrijs, iets bleker aan het wortelgedeelte.
Poten en tenen zijn vleeskleurig met gemelaniseerde nagels.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2004

GRANAATASTRILDE X BLAUWFAZANT

B.

O

.F
.

Uraeginthus granatina x Uraeginthus bengalus

: Ongeveer 13 cm.
: Volslanke vogel met een rechte ruglijn.
Minimale nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding
: Rustg, misschien iets doorgebogen.
Kop
: Het voorhoofd en masker zijn azuurblauw.
De schedel is lichtbruin, in de nek overgaand in het warmbruine rugdek.
In de teugelzone en de befstreek is de blauwe kleur donkerder gemelaniseerd.
Bruine ogen met een ononderbroken oogring.
Bij de popjes is het blauwe masker kleiner en er is meer bruin op de schedel.
Borst, buik en flanken: De borstkleur is bij het mannetje blauw, bruin uitlopend naar de onderbuik en de aars.
Maximaal blauwe kleur zal aanwezig zijn en zo gelijk mogelijk verdeeld.
De flanken zijn blauw gemelaniseerd tot aan de staart, zonder onderbreking.
De flanken bij de popjes zijn warmbruin, lichtbruin naar de staart.
Rugdek, stuit: Het rugdek is warmbruin.
De stuit is azuurblauw, bij de popjes donkerder van kleur.
Het bruin bij de popjes is iets bleker van tint.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwartbruin met lichtere buitenzomen.
De bovenstaartdekveren zijn blauw, de bovenstaart is ook blauw.
De onderstaartdekveren zijn licht- tot donkerbruin.
Hoorndelen : Rode snavel, lichter aan de inplant.
Vleeskleurige poten en nagels.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2005

Granaatastrilde x blauwfazant (pop)

Ongeveer 13 cm.
Een volslanke vogel met een rechte ruglijn en een minimum aan nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
Staarpennen trapsgewijs
Houding:
Rustig, licht gehurkt.
Kop:
Een azuurblauwe melanisatie rond de ogen en de wangen, een blauwe voorhoofdsband en een blauwe
keelstreek.
De schedelkleur vanaf de voorhoofdsband is lichtbruin overgaand in het warmbruine rugdek.
In de teugelzone en in de keelstreek is de blauwe kleur donkerder gemelaniseerd.
Een duidelijke ononderbroken oogring
Borst, buik, flanken: Vanaf de blauwe keelstreek tot aan de onderbuik egaal bruin gemelaniseerd.
In de onderbuik en de aarsstreek lichter gemelaniseerd dan de borstkleur.
Warmbruine flanken, deze kleur loopt nog hoger boven de schouderbochten.
Rugdek,stuit:
Een warmbruin rugdek.
De stuit azuurblauw iets dieper dan de kop·
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwartbruin met lichtere buitenzomen.
De bovenstaartveren zijn blauw.
De onderstaartveren zijn donkerbruin.
Hoorndelen:
Een rode snavel, lichter aan de inplant.
Vleeskleurige loopbenen en tenen met vleeskleurige nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

B.

O

.F
.

Uraeginthus granatina x uraegrinthus bengalus

Keurtechnische opmerkingen:
Een goed gesloten bevedering is een noodzaak

K.B.O.F.

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2010

GROENVINK AGAAT x KRUISBEK

O

.F
.

Carduelis chloris x Loxia curvirostra

: Ongeveer 15 cm.
: Forse vogel met een ietwat ronde ruglijn en een lichte nekinval.
Een goed gevulde, niet te zware borst, met een vloeiende borstlijn.
Een licht afgeplatte schedel. De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Een licht verlengde bovensnavel of licht gekruiste snavel is normaal bij deze hybride.
De buitenste vleugelpennen zijn iets langer.
Houding
: Een rustige, licht gehurkte houding.
Kop
: Een gemarmerde en licht gestreepte schedel.
De baardstrepen zijn aanwezig doch minder uitgesproken dan bij de hybride met de groenvink
natuurkleur. Zij buigen mooi symmetrisch af naar de wangen, tussen de wangvlekken en de
baardstrepen is er een lichter gemelaniseerde zone.
Een donker gemelaniseerde teugelzone.
De wenkbrauwstrepen mogen doorlopen tot aan de snavel.
Borst, buik, flanken: Een gemelaniseerde borst, doorlopend naar de onderbuik en de flanken.
De borst kan een gehamerd patroon tonen afkomstig van de kruisbek.
De onderbuik is lichter van kleur t.o.v. het geheel.
De flanken tonen een lichte melanisatie.
Rugdek, stuit: Het gemelaniseerde rugdek toont een korte en duidelijke onderbroken bestreping.
De stuit is iets lichter van tint dan het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart en duidelijk gezoomd.
De duimvleugel toont de kleur van de groenvink.
De vleugelspiegels van de groenvink moeten wij terugvinden bij deze hybriden.
De omzoming van de vleugeldekveren vormen een duidelijke vleugelband.
De typische visgraattekening van de kruisbek op de onderstaart is minimaal aanwezig.
Hoorndelen : Hoornkleurige snavel, de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel.
Hoornkleurige loopbenen en tenen met gemelaniseerde nagels.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
De tenen en loopbenen vertonen de structuur van deze van de kruisbek.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2008

GROENVINK X BOTVINK

B.

O

.F
.

Carduelis chloris x fringilla coelebs

: Ongeveer 15 cm.
: Forse volle vogel, zeker niet te slank met volle kop en afgeplatte schedel.
Rechte tot lichtronde rug met lichte nekinval.
Licht ingekeepte staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Fier.
Kop
: Voorhoofd vanaf de bovensnavel lichtbruin, vanaf de kruin tot in de nek bruin gemelaniseerd.
Duidelijke wenkbrauwstrepen.
Een cirkelvormige schimmelzone rond de oorveertjes sluit aan op de nekring en omsluit zo
de grijsgroene wangen.
Borst, buik, flanken: Egale, niet bewolkte bruinrode borstkleur, zeker niet vlekkerig.
De borstkleur neemt geleidelijk af naar de aarsstreek.
Licht gemelaniseerde flanken.
Rugdek, stuit: Rugdek warmbruin, lichter van kleur op de benedenrug.
Stuit is geelgroen.
Vleugel- en staartpennen: De handpennen zijn zwart met duidelijke gele spiegels.
De armpennen zwart met duidelijke grijswitte zomen op de buitenvlag.
Schouderspiegels symmetrisch en geelwit van kleur.
Onderstaartpennen zwart en geel aan de wortel.
Bovenstaartpennen zwart en bruin gezoomd.
Hoorndelen : Bek is stevig en donker hoornkleurig.
Poten en tenen duidelijk gemelaniseerd met donkere nagels.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
Een blauwe waas op de kop is een normaal verschijnsel en mag niet als fout beoordeeld
worden.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2004

GROENVINK x DIKBEKCINI

B.

O

.F
.

Carduelis chloris x serinus donaldsoni

: Ongeveer 14,5 cm.
: Een stevige vogel met een rechte ruglijn, de staart in het verlengde van de ruglijn, een afgeplatte schedel en een robuuste kegelvormige snavel.
Een volle borst met een vloeiende borstlijn.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Duidelijk zichtbare wenkbrauwstrepen, ver doorlopend op de schedel. Geen voorhoofdband.
Een zeer licht gemelaniseerde keelvlek, begrensd door de baardstrepen en de borstmelanisatie.
Een fijne kopbestreping doorlopend naar de nekstreek.
De wangen zijn gemelaniseerd, met de typische geelachtige zone tussen de wangen en de
baardstrepen.
De gedeeltelijk geelachtige oogring aan de onderzijde van het oog is normaal en komt bij de
meeste hybriden met de mozambiquesoorten voor.
Borst, buik, flanken: Een duidelijk gemelaniseerde borst, helderder en egaler van kleur naar de onderbuik
toe.
De flanken zijn gemelaniseerd.
Rugdek, stuit: Het rugdek is gemelaniseerd met een gelijkmatig verdeelde bestreping.
De stuit geelgroen gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met een lichtbruine zoming.
De spiegels van de groenvink in de vleugelpennen zijn aanwezig, alsook de gele omzoming
van de staartpennen. De omzomingen van de schouderdekveren en de vleugeldekveren
vormen symmetrische vleugelbanden. Een gele duimvleugel is normaal.
Hoorndelen : Donkervleeskleurige snavel, bovensnavel donkerder dan ondersnavel.
Loopbenen en tenen, vleeskleurig met gemelaniseerde nagels.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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GROENVINK x GOUDVINK

Grootte
Vorm

K.
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Carduelis chloris x Pyrrhula pyrrhula

: Afhankelijk van de gebruikte ouders.
: Een volle borst, een licht gebogen ruglijn.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Een afgeronde schedel zonder nekinval.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Duidelijke wenkbrauwstrepen naar voor toe lopend tot aan de zwartgemelaniseerde zone boven de bovensnavel. Een donker gemelaniseerde en licht gehamerde schedel.
De teugelzone en de snavelinplant zijn zwart.
Lichte baardstrepen kunnen aanwezig zijn.
Borst, buik, flanken: De borst en de flanken tonen een geelrode tot oranje kleur.
De borstkleur toont een licht toelaatbare marmering.
Rugdek, stuit: Het rugdek is gemelaniseerd met een fijne bestreping. De stuit is oranjerood.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart en licht gezoomd.
De vleugeldekveren tonen een brede omzoming, deze omzoming vormt duidelijke en symmetrische vleugelbanden.
De buitenste vleugelpennen tonen de typische vleugelspiegels van de groenvink.
De staartpennen zijn zwart met de gele omzoming en staartspiegels van de groenvink.
Hoorndelen : Vleeskleurige loopbenen en tenen met donkere nagels.
De bovensnavel donker gemelaniseerd met een lichtere ondersnavel.
Keurtechnische opmerkingen:
Deze hybride wordt best niet opgekleurd.

K.B.O.F. ©
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GROENVINK X KANARIE

: Ongeveer 15 cm.
: Volle vrij zware kop met een afgeplatte schedel, daarbij een vrij zware kegelvormige snavel.
Vol lichaam met voldoende volume en een volronde borst.
Rechte tot lichtronde rug met een lichte nekinval. Gekeepte en tamelijk brede staart.
De staart wordt in het verlengde van de lichaamsas gedragen.
Deze hybride moet een forse volle indruk geven met een harmonieuze verhouding tussen
kop en lichaam.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: De kopmelanisatie vertrekt vanaf de bovensnavel. Fijne kopbestreping op schedel en achterhoofd. Geen bleke vlekken boven de snavel.
Duidelijke baardstrepen, gemelaniseerde wangen en licht afgetekende wenkbrauwstrepen.
De schimmel op de wangen en nek is meestal iets zwaarder dan op de rest van het lichaam.
Deze mag niet storend of overdreven zijn.
Borst, buik, flanken: Egale en niet bewolkte borstkleur, zeker niet vlekkerig.
De borstkleur neemt geleidelijk aan af naar de aarsstreek toe.
Symmetrische flanktekening en lichte flankmelanisatie. Geen opgebleekte flanken.
Rugdek, stuit: Gelijkmatig verdeelde rugtekening die iets zwaarder is dan de koptekening. Minimaal bruinbezit met uitzondering van de bruine mutanten die warmbruin zijn op borst en rugdek.
Vleugel- en staartpennen: Gemelaniseerd in dezelfde kleur als deze van de bestreping, zij vertonen een
smalle omzoming.
Duidelijke aanwezigheid van smalle vleugelspiegels en in mindere mate staartspiegels.
De secundaire vleugelpennen vertonen een brede omzoming welke de typische vleugeltekening vormt. De omzomingen van de vleugeldekveren vormen eveneens een typische
vleugelband.
Hoorndelen : Loopbenen en tenen in harmonie met de bestreping. Eénkleurige nagels in harmonie met de
de kleur van de bestreping.
De snavel is hoornkleurig met een snavelpunt in de kleur van de bestreping.
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Carduelis chloris x serinus canaria

KEURTECHNISCHE OPMERKING
: Hybriden worden aanvaard in witte en gele grondkleur, nooit in het rood of oranje.
De buitenste vleugelpennen zijn relatief lang in vergelijking met de overige vleugelpennen.
K.B.O.F.©
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GROENVINK x KNEU

: Ongeveer 14 cm.
: Volle kop met een minimaal afgeplatte schedel. Een kegelvormige niet te spitse snavel. Een
vloeiende borstlijn, een rechte ruglijn en een lichte nekinval, de staart in het verlengde van de
ruglijn.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Een gemelaniseerde schedel met een fijne bestreping. De melanisatie en de bestreping lopen
verder over het achterhoofd tot in de nek. Duidelijke baardstrepen en gemelaniseerde wangen.
Een lichter gemelaniseerde zone onder het oog, tussen de baardstrepen en de wangen.
Borst, buik, flanken: Een egaal licht gehamerde borstkleur. Gemelaniseerde en goed gelijnde flankbestreping.
De borstkleur en de borsttekening verzwakken naar de buikstreek toe.
De aarsstreek is wit tot vaalwit van kleur.
Rugdek, stuit: Een bruin gemelaniseerd rugdek met een duidelijke bestreping.
De stuit gemelaniseerd met een lichte bestreping.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met een lichte omzoming, zij tonen een
smalle vleugel- en staartspiegel.
De vleugelbanden en de omzoming moeten duidelijk aanwezig zijn. De staartpennen tonen
duidelijke onderstaartspiegels.
Hoorndelen : Vleeskleurige loopbenen en tenen, donkerkleurige nagels.
Een hoornkleurige snavel met een donker streepje op de bovensnavel.

K.

Grootte
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Carduelis chloris x Carduelis cannabina

Keurtechnische opmerkingen:
Hoewel de borstkleur bij de man kneu rood is, wordt deze vogel het best niet opgekleurd.
De opkleuring geeft storende bijtinten.

K.B.O.F. ©
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GROENVINK X KRUISBEK

.F
.

Chloris chloris x Loxia curvirostra

: Ongeveer 15 cm.
: Forse vogel met een iets ronde ruglijn en een lichte nekinval. Goed gevulde borst met een
vloeiende borstlijn. Licht afgeplatte schedel.
Staart in het verlengde van de lichaamsas. De buitenste vleugelpennen zijn iets langer.
Een licht verlengde of gekromde snavel is normaal (kruisbek).
Houding
: Rustige, lichtgehurkte houding.
Kop
: De schedel is gemarmerd en gestreept. Mooie baardstrepen, afbuigend naar de wangen, tussen de wangvlekken en de baardstrepen een lichter gemelaniseerde zone.
In de keelstreek een egale tint, minder gemelaniseerd.
De wenkbrauwstrepen mogen doorlopen tot aan de snavel.
Borst, buik, flanken: Gemelaniseerde borst, doorlopend naar de flanken en onderbuik. De onderbuik is
lichter van kleur t.o.v. het geheel. De flanken vertonen een lichte melanisatie.
Rugdek, stuit: Op het groene rugdek een duidelijke, korte en onderbroken bestreping.
De stuit is iets lichter van tint als het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart en duidelijk omzoomd. Een weinig gemelaniseerde
duimvleugel is normaal en wordt niet bestraft. De gele vleugelspiegels van de groenvink moeten wij terugvinden in de vleugeltekening. De omzoming van de vleugeldekveren vormen symmetrische vleugelbanden.
De typische visgraattekening van de kruisbek op de onderstaart kan minimaal aanwezig zijn.
Hoorndelen : Hoornkleurige snavel, de bovensnavel donkerder dan
de ondersnavel. Licht gemelaniseerde tenen en donkere nagels. De tenen vertonen de structuur van de
tenen van de kruisbek.
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Keurtechnische opmerking:
Deze hybride komt zowel
voor in intensief als in
schimmel.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2005

GROENVINK X KRUISBEK (POP)
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Carduelis chloris x Loxia curvirostra

: Ongeveer 15 cm.
: Forse vogel met een licht gebogen ruglijn en een lichte nekinval
Een weinig afgeplatte schedel. De staart in het verlengde van
de lichaamsas. De buitenste slagpennen zijn iets langer.
Een bovensnavel die een weinig langer is als de ondersnavel of
Een gekromde snavel is normaal en komt van de kruisbek.
Houding
: Een rustige houding.
Kop
: Een gemelaniseerde voorhoofdzone gaat over naar een gestreepte schedel.
Mooie baardstrepen, afbuigend naar de wangen met tussen de
wangvlekken en deze baardstrepen een lichter gemelaniseerde
zone. De keelstreek is minder gemelaniseerd doch vertoont een
egale tint. De wenkbrauwstrepen moeten aanwezig zijn.
Borst, buik, flanken: Een gemelaniseerde en getekende borst, doorlopend naar de flanken en de onderbuik.
De onderbuik is lichter van kleur t.o.v. het geheel
De flanken vertonen voldoende melanisatie met een duidelijk aanwezige flanktekening die gelijnd en symmetrisch is.
Rugdek, stuit: Het rugdek is bruingroen gemelaniseerd met een korte en gelijnde bestreping.
De stuit is iets lichter van tint dan het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart met duidelijke zomen, een weinig gemelaniseerde
duimvleugel is normaal en wordt niet bestraft.
De gele vleugelspiegels van de groenvink moeten zichtbaar zijn in de vleugeltekening.
De omzoming van de vleugeldekveren en de armpennen vormen symmetrische vleugelbanden
De typische visgraattekening van de kruisbek op de onderstaartdekveren moet aanwezig zijn
bij een pop.
Hoorndelen : Een hoornkleurige snavel, de bovensnavel donkerder dan de
ondersnavel.
Licht gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.
De tenen vertonen de structuur van de tenen van de kruisbek.
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Grootte
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Keurtechnische opmerking:
Deze hybride komt zowel voor als intensieve en schimmelvogel.

K.B.O.F. ©
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HADESNON x JAP. MEEUW
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Lonchura stygia x Lonchura striata domestica(japonica)

: Ongeveer 11 cm.
: Vrij slank lichaam met een volle borst en een vrij rechte ruglijn.
Lichte nekinval en een matig afgeplatte schedel.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
De staart vertoont de typische gesloten waaiervorm van de Jap. Meeuw.
: Rustige en fiere houding, zeker niet gedrukt.

B.

Grootte
Vorm

Kop

K.

Houding

: Schedel, hals, keel en wangen zijn egaal zwartbruin.
Zeer smalle niet onderbroken oogring.
Borst, buik, flanken: De borst is eveneens van een donkerbruine tot zwartbruine kleur die loopt tot aan
de rechte aflijning die zij vormt met de buikkleur.
De buik en flanken zijn donkerbruin tot zwartbruin, waarop een regelmatig verdeelde
schubtekening die gevormd wordt door de witte omzoming van flank- en buikveren.
Dit schubparoon loopt tot aan de aars.
Rugdek, stuit: Rug- en vleugeldek egaal bruin gemelaniseerd.
De stuit is egaal donkerbruin tot zwartbruin.
Vleugel- en staartpennen: Egaal bruin gemelaniseerde vleugel- en staartpennen, van dezelfde kleur
als het rugdek.
Hoorndelen : Egaal gemelaniseerde bovensnavel, die iets mag verdonkeren naar de snavelsnede
toe zonder storende donkere strepen te vertonen.
De ondersnavel is lichter grijsblauw gemelaniseerd.

K.B.O.F. ©
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JAP. MEEUW x PADDA

.F
.

Lonchura striata domestica (japonica) x Padda oryzivora

: Ongeveer 13 cm.
: Vol, vrij gedrongen en robuust lichaam met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn.
Een weinig nekinval en voldoende volle kop.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Egale kopkleur uitvloeiend naar de wangen en op de bovenschedel.
Een goed centraal geplaatst oog met duidelijke oogringen.
Borst, buik, flanken: Egale borstkleur, duidelijke borstaflijning zonder borstinkeping.
Een duidelijke tekening in de flanken die zo ver mogelijk doorloopt.
De buik zo diep mogelijk getekend.
De tekening moet ook aanwezig zijn in de onderstaartdekveren.
Rugdek, stuit: Een egaal gekleurd rugdek.
Vleugel- en staartpennen: Egaal gekleurde vleugel- en staartpennen.
Hoorndelen : Bovensnavel afhankelijk van de kleurslag van de ouders, zie onderstaande snavelstudie.
Ondersnavel egaal van kleur.
Loopbenen, tenen en nagels egaal van kleur.
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Grootte
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KEURTECHNISCHE OPMERKING
: Kleur naargelang de kleurslag van beide oudervogels.

SNAVELSTUDIE JAP.MEEUW x PADDA
Het linker beeld van de snavel geeft de goede
snavelkleur weer voor hybriden van de kleur zwartbruin, donkerbruin, zwartgrijs en roodgrijs bij de J.M.
en grijs bij de padda. De snavelranden van de
bovensnavel zijn steeds donkerder dan de rest van de
bovensnavel. Er wordt steeds een geleidelijke
overgang van de snavelranden naar de punt van de
snavel geëist. De snavelinplant is zoals we zien een
driehoekige zone. Deze zone is steeds lichter van kleur dan het voorste gedeelte van de bovensnavel. Dit is
te verklaren door de verschillende snavelkleur bij de beide ouders. De driehoekige zone kan ook een matige
paarse tint vertonen. Een overdreven storende kleuring dient bestraft. De ondersnavel is steeds in zijn
geheel lichter van tint.
Indien enkel de snavelsneden donker zijn en er geen geleidelijke overgang is naar de snavelpunt dan is dit
foutief en dient bestraft te worden (zie rechter foto).
Bij hybriden van lichtere kleurslagen geldt dezelfde regel. De fout zal echter minder duidelijk opvallen omdat
de streep op de snavelsnede minder contrast vertoont t.o.v. de rest van de snavel.
Indien uit de lichter gemelaniseerde kleurslagen hybriden ontstaan met een egale bleke bovensnavel, dan is
dit eveneens aanvaardbaar.
K.B.O.F. ©
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KAAPSE KANARIE x GROENVINK

O

.F
.

Serinus canicollis x carduelis Cloris

Ongeveer 14 cm.
Een vrij zware kop met een stevige snavel.
Een vol lichaam,met een vloeiende borstlijn.
Een rechte tot licht ronde rug,met een lichte nekinval.
Een tamelijk brede en gevorkte staart.
De staart in het verlengde van de lichaamsas. Deze hybride moet een forse volle indruk
geven met een harmonieuze verhouding tussen kop en lichaam.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Vanaf de bovensnavel tot op midden van de schedel egaal geelgroen van kleur.
Vanaf de gele scheidingslijn op de schedel, egaal donker gemelaniseerd met een licht
tekeningpatroon, tot in de nek overlopend in een donkerder rugdek.
Gemelaniseerde wangen met zeer lichte schimmelwaas en met een donkere zone voor
(teugelzone) en achter de ogen.
Duidelijke wenkbrauwstrepen vormen de aflijning van de donkere zone in de wangen.
Borst, buik, flanken: Een egale niet bewolkte borstkleur en zeker niet vlekkerig.
De borstkleur loopt verder door over de onderbuik tot de aarsstreek.
De onderstaart geelgroenachtig met witte ondergrond.
Een lichte flankmelanisatie,voorzien van een symmetrisch onopgebleekt tekeningpatroon.
Rugdek, stuit: Een gelikmatig verdeelde rugtekening die iets zwaarder is dan de koptekening
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met lichte zoming.
Duidelijke aanwezigheid van de vleugelspiegels van de groenvink, deze zijn egaal geel van
kleur, zonder storende opbleking.
De omzomingen van de secundaire pennen en de vleugeldekveren vormen duidelijke vleugelbanden.
De eindzomen op de uiteinden van de pennen mogen niet uitgeloogd zijn.
Hoorndelen:
Donker hoornkleurige loopbenen en tenen met donkere nagels.
Hoornkleurige snavel,de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
De buitenste vleugelpennen zijn relatief lang in vergelijking met de overige vleugelpennen.

K.B.O.F. ©
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KANARIE x MEXICAANSE ROODMUS
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Kleurslag kanarie: agaat roodivoor
Serinus canaria x Carpodacus mexicanus

K.

B.

Grootte : Ongeveer 14 cm.
Vorm
: Een vol lichaam, met een volle borst.
Voldoende kopvolume met een licht afgeplatte schedel.
Rechte tot licht gebogen ruglijn met een minimale nekinval.
Vloeiende borstlijn die zeker niet hoekig mag zijn.
Staart in het verlengde van de lichaamsas. Een hangende staart komt frequent voor, doch
dit is foutief. Hetzelfde geldt voor hangende vleugels.
Houding
: Fiere, goed opgerichte houding, de vleugels sluiten op de stuit.
Kop
: Duidelijke baardstrepen, licht gemelaniseerde wangen.
Een fijne koptekening die start vanaf de voorhoofdsband.
Lichter gekleurde omzoming van de ogen.
De wangen vertonen een grijsachtige tint.
Overdreven schimmel in de nek en op de keel storen het geheel.
Borst, buik, flanken: Egale borstkleur afnemend naar de buik toe. Bij bepaalde varianten van de Mex.
roodmus, die een vrij strak afgelijnde borstkleur hebben, zien wij eveneens een aflijning bij
de hybriden hiervan.
Goed zichtbare flankmelanisatie met een duidelijke en goed gelijnde flanktekening die
symmetrisch moet zijn.
Rugdek, stuit: het rugdek bezit een voldoende hoeveelheid melanine en een regelmatige bestreping.
Een overdreven opkleuring verdringt de rugmelanisatie en is foutief.
Vleugel- en staartpennen: De melaninekleur van de vleugel- en staartpennen is van dezelfde kleur als
deze van de bestreping, ze zijn duidelijk omzoomd.
De secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren zijn breder omzoomd.
De omzomingen vormen de vleugelbanden.
Hoorndelen : De kleur van de loopbenen, tenen en nagels is in verhouding met deze van de bestreping.
De snavel is hoornkleurig en heeft punt in de kleur van de bestreping op de donkerdere
bovensnavel.
KEURTECHNISCHE OPMERKING
: De hybriden afkomstig van de mozaïekkanarie vertonen een afgezwakt mozaïekpatroon.

K.B.O.F. ©
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KANARIE X SIJS

: Ongeveer 13 cm.
: Spoelvormig lichaam met een volle borst en een rechte ruglijn met weinig of geen nekinval.
Vloeiende borstlijn.
Kopje voldoende volumineus zodat er geen wanverhoudingen bestaan.
Houding
: Rustige, niet te fel gedrukte houding.
Kop
: Goed gemelaniseerde bovenschedel die een gelijkmatig bestrepingspatroon vertoont.
Duidelijke wenkbrauwstreep die mag doorlopen tot aan de snavel, zonder onderbreking of
verbreding boven of voor het oog te vertonen.
Melanisatie op de wangen.
Borst, buik, flanken: Egale borstkleur afnemend in kleur naar het onderlichaam toe.
Voldoende melanisatie in de flanken.
Opgebleekte flanken zijn foutief.
Duidelijke flanktekening al of niet onderbroken en goed gelijnd.
Rugdek, stuit: Regelmatige bestreping van het rugdek.
De stuit is licht gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: Gemelaniseerd in de kleur van de rugbestreping zonder uitloging doch met een
duidelijke omzoming.
De omzomingen van de secundaire vleugelpennen en vleugeldekveren vormen twee vleugelbanden.
Hoorndelen : Loopbenen, tenen en nagels in verhouding tot de kleur van de bestreping.
Snavelkleur, in verhouding met de melanisatie van het lichaam.
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Serinus canaria x carduelis serinus
Foto: Kleurslag kanarie: Agaat wit dominant

K.B.O.F. ©
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KANARIE AGAAT x FRATER

.F
.

Serinus canaria x carduelis flavirostris

Ongeveer 13,5 cm.
Een iets smalle en lichtjes afgeplatte schedel, met een normale kegelvormige snavel.
Een volle borst en een vloeiende borstlijn.
Een rechte ruglijn zonder nekinval en de staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Lichte baard en wenkbrauwstrepen.
Een lichte oogomranding, vooral aan de onderzijde van het oog.
Gemelaniseerde wangen, deze zijn niet uitgesproken afgetekend.
Een gemelaniseerde keelstreek met een zeer fijne bestreping.
De bestreping van de schedel begint aan de bovensnavel en loopt door tot in de nek. Een
storende voorhoofdband is foutief.
Borst, buik, flanken: Borst en flanken gemelaniseerd.
Een duidelijke symmetrische flanktekening doorlopend naar de borst.
De helft van de borst vertoont bestreping.
De borstkleur neemt geleidelijk af naar de buik toe om in de aarsstreek over te gaan in
vaalwit.
Rugdek, stuit: Het rugdek is gemelaniseerd, met een regelmatige bestreping. zwaarder dan deze op de
schedel.
De stuit is minder gemelaniseerd met nog een licht tekeningspatroon,de stuit kan een
doorkleuring vertonen
Vleugel- en staartpennen: De vleugel en staartpennen, gemelaniseerd volgens de melanisatie van de vader .
De vleugelpennen vertonen in de buitenvlag een smalle vleugelspiegel.
De secundaire vleugelpennen vertonen een brede omzoming en vormen een duidelijke
vleugelband.
Hoorndelen:
Loopbenen, tenen en snavel afhankelijk van de melanisatie van de vader

K.

B.

O

Grootte:
Vorm:

K.B.O.F. ©
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KANARIE X BARMSIJS

O

.F
.

Serinus canaria x carduelis flammea cabaret
Foto: Kleurslag kanarie: Bruin geel

: Ongeveer 13 cm.
: Rond kopje eventueel met een lichtjes afgeplatte schedel.
Volle ronde borst, lichtgebogen ruglijn en een lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Korte kegelvormige snavel.
Relatief lange vleugelpennen.
Houding
: Rustig en niet te fel gedrukte houding.
Kop
: Smalle, niet gemelaniseerde voorhoofdsband tussen snavel en petje, is toegelaten.
Petje op de schedel, begrensd door de voorhoofdsband of de snavel en het gemelaniseerd
achterhoofd.
De kopbestreping start aan het petje en loopt door in de hals. Duidelijke wenkbrauwstrepen
die naar achteren lopen en daar de begrenzing van de wangen vormen.
Rond de ogen is de kleur iets lichter van tint. Symmetrische baardstrepen.
Een bef is toegelaten maar niet vereist.
Borst, buik, flanken: Duidelijke en symmetrische flankbestreping. De flanktekening loopt iets door naar de
borst.
De borstkleur verzwakt snel naar de buik toe om beigewit te worden in de aarsstreek.
Rugdek, stuit: Gemelaniseerde rug met een regelmatige bestreping die breder is dan op de kop en de hals.
De rugmelanisatie mag nooit door een rode lipochroomkleur overheerst worden.
De stuit is minder gemelaniseerd dan het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: Duidelijk gemelaniseerd met een smalle omzoming. De omzoming van de secundaire vleugelpennen en vleugeldekveren zijn duidelijk breder. Deze omzomingen vormen vormen twee duidelijk vleugelbanden. De tweede is korter dan de eerste.
Hoorndelen : Loopbenen en tenen gemelaniseerd in verhouding tot de rugmelanisatie.
Gemelaniseerde nagels.
Een geelachtige snavel met een gemelaniseerd streepje op de punt van de bovensnavel.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
De hoorndelen mogen nooit rood gekleurd zijn.
Vele vogels hebben evenwichtsproblemen.
Misvormde snavels komen veelvuldig voor.

K.B.O.F. ©
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KANARIE X MEXICAANSE ROODMUS (POP)

B.

O

.F
.

Serinus canaria x Carpodacus mexicanus
Kleurslag kanarie: Bruin

: 14 cm.
: Voldoende vol lichaam met een voldoende volle borst.
Voldoende kopvolume met een licht afgeplatte schedel.
Rechte tot licht gebogen ruglijn met een minimale nekinval.
Vloeiende borstlijn die zeker niet hoekig mag zijn.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Een hangende staart komt frequent voor, doch is foutief evenals hangende vleugels.
Houding
: Fiere goed opgerichte houding, de vleugels gesloten op de stuit.
Kop
: Duidelijke baardstrepen, licht gemelaniseerde wangen.
Fijne koptekening startend na een voorhoofdband.
Lichter gekleurde omzoming van de ogen.
De wangen vertonen een grijsachtige tint.
Overdreven schimmel in nek en keel storen het geheel.
Borst, buik, flanken: Egale borstkleur afnemend naar de buik toe.
Bij bepaalde varianten Mexicaanse roodmus die zelf een vrij strak afgelijnde borst hebben
vinden we dit terug in de hybriden.
Voldoende flankmelanisatie met een duidelijke symmetrische en goed gelijnde flanktekening.
Rugdek, stuit: Rugdek bezit een voldoende hoeveelheid melanine en een regelmatige bestreping.
Een overdreven kleuring die de rugmelanisatie verdringt is foutief.
Vleugel- en staartpennen: Vleugel- en staartpennen in een melaninekleur gelijk aan deze van de bestreping
met een duidelijke omzoming.
De secundaire vleugelpennen zijn breder omzoomd evenals de vleugeldekveren.
Deze omzomingen vormen de beide vleugelbanden.
Hoorndelen: Loopbenen, tenen en nagels in verhouding tot de kleur van de bestreping.
Hoornkleurige snavel met een punt in de kleur van de bestreping op de donkerdere
bovensnavel.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
Deze hybriden afkomstig van mozaïekkanaries vertonen een afgezwakt mozaïekpatroon.
K.B.O.F. ©
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KANARIE ISABEL GEEL x GROENVINK

O

.F
.

Serinus canaria x carduelis chloris

14 a 15 cm.
Een volle kop met een wat afgeplatte schedel en een forse kegelvormige snavel.
Een rechte tot licht afgeronde rug met een lichte nekinval.
Een vol lichaam met voldoende volume en een volronde borst.
De gevorkte staart in het verlengde van de lichaamsas.
Deze hybride geeft een forse indruk met een harmonieuze verhouding van kop en lichaam.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
De schedel is gemelaniseerd, deze melanisatie vertrekt aan de bovensnavel en neemt verder toe in kleurdiepte op het achterhoofd en nek.
Duidelijke baardstrepen, gemelaniseerde wangen en licht afgetekende wenkbrauwstrepen.
De schimmel op de wangen en nek is meestal iets zwaarder dan op de rest van het
lichaam.
Borst, buik, flanken: De keelstreek toont een licht gemelaniseerde zone, de bovenborst bevat meer
phaeomelanine dan de keelstreek.
De borstkleur neemt snel af in intensiteit in de borststreek, onderbuik en de aarsstreek naar
vaalwit.
Een gelijnde en symmetrische flanktekening met voldoende melanisatie.
Rugdek,stuit: Het rugdek gemelaniseerd,met een gelijkmatig verdeeld tekeningspatroon, dieper van kleur
dan op de schedel, de kleur van het rugdek in harmonie met het geheel.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel en staartpennen vertonen de melanisatie van de kanarie.
De vleugelspiegels zijn duidelijk zichtbaar aanwezig.
De omzoming van de schouderdekveren en de secundaire vleugelpennen vormen de vleugelbanden.
De staartpennen in harmonie met het geheel en voorzien van gele zomen.
Hoorndelen:
Minimaal gemelaniseerde loopbenen, tenen, nagels en snavel.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerking:
Een zo egaal mogelijke grondkleur. Een rode of oranje grondkleur wordt niet aanvaard.
De buitenste vleugelpennen zijn relatief lang in vergelijking met de overige vleugelpennen.

K.B.O.F. ©
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KANARIE ISABEL WIT x GROENVINK

O

.F
.

Serinus canaria x carduelis chloris

14 a 15 cm.
Een volle kop met een wat afgeplatte schedel en een forse kegelvormige snavel.
Een rechte tot licht afgeronde rug met een lichte nekinval.
Een vol lichaam met voldoende volume en een volronde borst.
De gevorkte staart in het verlengde van de lichaamsas.
Deze hybride geeft een forse indruk met een harmonieuze verhouding van kop en lichaam.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
De schedel is gemelaniseerd, deze melanisatie vertrekt aan de bovensnavel en neemt
verder toe in kleurdiepte op het achterhoofd en nek.
Duidelijke baardstrepen, gemelaniseerde wangen en licht afgetekende wenkbrauwstrepen
De schimmel op de wangen en nek is meestal iets zwaarder dan op de rest van het lichaam.
Borst, buik, flanken: De keelstreek vertoont een licht gemelaniseerde zone, de bovenborst bevat meer
phaeomelanine dan de keelstreek.
De borstkleur neemt snel af in intensiteit in de borststreek, onderbuik en de aarsstreek naar
vaalwit.
Een gelijnde en symmetrische flanktekening met voldoende melanisatie.
Rugdek,stuit: Het rugdek gemelaniseerd, met een gelijkmatig verdeeld tekeningspatroon, dieper van kleur
dan op de schedel, de kleur van het rugdek in harmonie met het geheel.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel en staartpennen vertonen de melanisatie van de kanarie.
De vleugelspiegels zijn zichtbaar aanwezig. De omzoming van de schouderdekveren en de
secundaire vleugelpennen vormen de vleugelbanden.
De staartpennen in harmonie met het geheel en voorzien van licht gele zomen .
Hoorndelen:
Minimaal gemelaniseerde loopbenen, tenen, nagels en snavel.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
De buitenste vleugelpennen zijn relatief lang in vergelijking met de overige vleugelpennen

K.B.O.F. ©
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KANARIE X BARMSIJS CABARET

O

.F
.

Kleurslag kanarie: Roodbruin
Kleurslag barmsijs: Bruin

: Ongeveer 13 cm.
: Rond kopje eventueel met een lichtjes afgeplatte schedel.
Volle ronde borst, licht gebogen ruglijn en een lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Korte kegelvormige snavel.
Houding
: Rustig en niet te fel gedrukte houding.
Kop
: Smalle niet gemelaniseerde voorhoofdband tussen snavel en petje toegelaten.
Petje op de schedel, begrensd door de voorhoofdband, of de snavel, en het gemelaniseerd
achterhoofd.
De kopbestreping start aan het petje en loopt door in de hals.
Duidelijke wenkbrauwstrepen die naar achteren lopen en daar de begrenzing van de wangen
vormen. Rond de ogen is de kleur iets lichter van tint.
Symmetrische baardstrepen. Een bef is toelaatbaar doch niet vereist.
Borst, buik, flanken: Duidelijke symmetrische flankbestreping. De flanktekening loopt iets door naar de borst.
De egale borstkleur verzwakt snel naar de buik toe om beigewit te worden in de aarsstreek.
Rugdek, stuit: Gemelaniseerde rug met een regelmatige bestreping die breder is dan op de kop en de hals.
De rugmelanisatie mag nooit door een rode lipochroomkleur overheerst worden.
De stuit is minder gemelaniseerd dan het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: Duidelijk gemelaniseerd met een smalle omzoming. De omzoming van de
secundaire vleugelpennen en vleugel dekveren zijn duidelijk breder.
Deze omzomingen vormen twee duidelijke vleugelbanden.
De tweede is korter dan de eerste.
Hoorndelen : Loopbenen en tenen gemelaniseerd in verhouding tot de rugmelanisatie met gemelaniseerde
nagels.
Een geelachtige snavel met een gemelaniseerd streepje op de punt van de bovensnavel.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
De hoorndelen mogen nooit roodgekleurd zijn.
Veel vogels hebben problemen met het evenwicht.
Misvormde snavels komen veelvuldig voor.
K.B.O.F. ©
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KANARIE SATINET ROOD MOZAIEK x KRUISBEK

O

.F
.

Serinus canaria x loxia curvirostra

Ongeveer 15 cm.
Forse, geblokte vogel met een volle borst en vloeiende borstlijn.
Goedgevulde nek, rechte ruglijn, weinig of geen nekinval.
Bovensnavel iets langer dan ondersnavel, eventueel licht kruisend.
Houding:
Rustig en fier tot licht gehurkt
Kop:
Fijne kopbestreping waarneembaar vanaf de bovensnavel.
De mozaïektekening moet gedeeltelijk herkenbaar zijn.
Licht gemelaniseerde wangen.
Borst, buik, flanken: Algemeen is kleuregaliteit zeer belangrijk.
Borstkleur licht gehamerd (eigenschap van de kruisbek).
Gemelaniseerde flanken met een zichtbaar tekeningspatroon.
Een gemelaniseerde broek, de kleur in harmonie met het geheel.
Rugdek, stuit: Stuit dieper doorgekleurd.
Rugdek duidelijk getekend.
Vleugel- en staartpennen: Liefst visgraattekening in onderstaart, niet zo uitgesproken als bij natuurkleur.
Slagpennen en staart kleur dieper maar vooral zeer egaal en éénkleurig.
De schouders vertonen een diepere kleur vergelijkbaar met de stuit.
Hoorndelen:
Loopbeen, tenen en snavel vleeskleurig.
Zeer licht gemelaniseerde nagels.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
Op snavel kan het typische kruisinglijntje waarneembaar zijn.
De loopbenen en tenen vertonen de structuur van de kruisbek .
Een gereduceerde oogmelanisatie is aanwezig.

K.B.O.F. ©
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KANARIE SATINET ROOD MOZAIEK x MEXICAANSE ROODMUS

Ongeveer 14,5 cm.
Een vol lichaam met een volle borst.
De voldoende volle kop in verhouding met het lichaam en een licht afgeplatte schedel.
Een rechte tot licht gebogen ruglijn met een minimale nekinval.
Een vloeiende borstlijn, de staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Een fiere goed opgerichte houding, de vleugels sluitend op de stuit.
Een hangende staart komt regelmatig voor en is foutief, dit geldt ook voor hangende vleugels.
Kop:
Het tonen van baardstrepen is een pluspunt, licht gemelaniseerde wangen, met een grijsachtige tint.
De mozaïekkenmerken komen, hetzij verzwakt, tot uiting.
Te zware schimmelvorming is foutief.
Borst, buik, flanken: Borstkleur afnemend naar de buik toe.
Een zichtbare flankmelanisatie met een duidelijke en goed gelijnde en symmetrische flanktekening.
Rugdek, stuit: Het rugdek bezit een voldoende hoeveelheid melanine en een regelmatige bestreping.
De stuit vertoont een dieper gekleurd dan het geheel.
Vleugel- en staartpennen: De melanisatie van de vleugel- en de staartpennen is dezelfde als deze van de
bestreping.
De secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren zijn gezoomd, de omzomingen
vormen de vleugelbanden.
In de schouderbevedering vinden we de kenmerken van de mozaïekkanarie gereduceerd
terug.
Hoorndelen:
Snavel, loopbenen, tenen en nagels in verhouding tot de kleur van de bestreping.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

O

.F
.

Serinus canaria x carpodactus mexicanus

Keurtechnische opmerkingen:
Als de rugmelanisatie verdrongen wordt door een te diepe opkleuring is dit foutief.

K.B.O.F.©
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KANARIE X KNEU

B.

O

.F
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Serinus canaria x Carduelis cannabina
Foto: Kanarie satinet roze ivoor x kneu

: Ongeveer 13,5 cm.
: Volslanke vogel, met een voldoende volle borst en een mooie borstlijn.
Rechte ruglijn met weinig of geen nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding
: Rustig en fier al kunnen jonge vogels nog onrustig zijn, een eigenschap van de kneu. Wij
houden hier rekening mee.
Kop
: Op de schedel en achterhoofd is de bestreping nog duidelijk aanwezig.
Baardstrepen zijn minimaal aanwezig en de wangen zijn egaal doorgekleurd. De egale kleur
is vereist over het ganse lichaam.
De grijze waas op de keel is normaal en een kenmerk van de kneu.
Borst, buik, flanken: Flanktekening is aanwezig en gelijnd, zij is in harmonie met de rugbestreping.
De flanken vertonen een lichte melanisatie en mogen niet opbleken.
Doorgekleurde, licht gehamerde borst. De borstkleur neemt in intensiteit af naar de buikstreek
toe, doch zij is voldoende doorgekleurd en niet vlekkerig.
De aarsstreek is crème tot roze gekleurd.
Rugdek, stuit: Achterhoofd en rug vertonen voldoende melanine met een duidelijke en regelmatige bestreping.
Het rug dek mag niet dieprood doorgekleurd zijn, de bestreping en melanisatie moet duidelijk
waarneembaar zijn.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen vertonen een lichte omzoming.
De vleugel- en staartpennen, alsook de vleugeldekveren mogen niet storend opbleken, dus
de nodige melanisatie moet aanwezig zijn.
Alle pennen vertonen de nodige omzomingen om het geheel in harmonie te houden.
Hoorndelen : De hoorndelen zijn licht gemelaniseerd en mogen niet storend doorgekleurd zijn.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
Bij de hybriden van een satinet kanarie zijn de ogen rood.

K.B.O.F. ©
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KANARIE X PUTTER
Serenus canaria x carduelis carduelis

.F
.

Kanarie bruin geel x putter

O

Kanarie satinet geel x putter

: Ongeveer 13,5 cm en 14,5 cm bij kruising met putter major.
: Vol lichaam met een licht afgeplatte schedel.
Rechte ruglijn met weinig of geen nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Typische spitse snavel van de putter, doch niet overdreven lang.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Een duidelijk afgelijnd en vol masker zonder uitlopers. Bij de hybride kanarie x putter zal over
het algemeen het masker minder vlug uitlopen dan bij de omgekeerde kruising.
Bovenkop vertoont altijd melanisatie ongeacht de kleurslag. Licht gemelaniseerde wangen.
Duidelijk bleke keelband, die de aflijning van het masker vormt.
Borst, buik, flanken: De typische borsttekening van de putter moet in de mate van het mogelijke zichtbaar
zijn. De buikstreek is wit getint.
De flanktekening is aanwezig. Naargelang de reductie van de kleurslag bij de kanarie zal de
flanktekening in kleur ook reduceren. De flanken mogen niet volledig opgebleekt zijn.
Rugdek, stuit: Rug- en vleugeldek gemelaniseerd met een nog duidelijke rugbestreping.
Gemelaniseerde stuit.
Vleugel- en staartpennen: Duidelijke vleugelspiegels van gele tot lichtoranje kleur, maar lichter van tint als
deze van het masker.
Donker gemelaniseerde vleugelpennen in evenwicht met de rug- en flankmelanisatie, natuurlijk afhankelijk van de gebruikte kleurkanarie.
De vleugelpennen zijn wit omzoomd, deze vormt de typische vleugeltekening.
De staartpennen zijn gemelaniseerd in harmonie met de melanisatie van de vleugelpennen en
met de typische staarttekening.
Staartspiegels moeten waarneembaar zijn afhankelijk van de melanisatie.
Hoorndelen : Vleeskleurige snavel met een gemelaniseerd punt.
Licht gekleurde tot vleeskleurige poten en tenen in verhouding met de rugmelanisatie, met
gemelaniseerde nagels.

K.

B.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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KANARIE X GEELBUIKCINI

B.

O

.F
.

Serinus canaria canaria x Serinus flaviventrus

: Ongeveer 13 cm.
: Ietwat gedrongen lichaam met een in verhouding kleine doch voldoende grote kop.
Een volle borst en een goed gevuld lichaam.
Een licht gebogen ruglijn is niet foutief. Een lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Opgericht, fier en rustig.
Kop
: De wenkbrauwstrepen lopen ver door naar achter en vormen de begrenzing van de koptekening en de gemelaniseerde wangen.
Duidelijke voorhoofdsband, al,of niet onderbroken.
De omgeving van het oog is lichter getint, vooral de onderzijde, dit is een kenmerk van de
hybriden met geelbuikcini.
De schedel toont een duidelijke bestreping die via de nek overgaat in een zwaardere rugbestreping.
Borst, buik, flanken: De borst moet egaal van kleur zijn zonder bijtinten.
De flankmelanisatie al dan niet doorlopend tot de borst, is afhankelijk van de melanisatie van
de vader.
Een duidelijke en symmetrische flanktekening.
Rugdek, stuit: Duidelijke en regelmatige rugbestreping.
De kleur van de gemelaniseerde stuit is afhankelijk van de gebruikte kanarie.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen met een lichte omzoming zijn gemelaniseerd in dezelfde tint van de rugbestreping.
De grote vleugeldekveren zijn breder gezoomd dan de kleine vleugeldekveren, zij vormen samen de twee vleugelbanden.
Het vleugeldek mag geen storend bruinbezit vertonen.
Hoorndelen : Loopbenen en tenen in verhouding met de kleur van de rugmelanisatie.
De nagels in harmonie met de loopbenen en tenen.
De snavel in harmonie met de loopbenen, de bovensnavel iets donkerder.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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KANARIE X GOUDVINK

B.

O
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Serinus canaria x Pyrrhula pyrrhula

Houding

: Afhankelijk van de soort goudvink.
: Vol lichaam, een licht gebogen ruglijn en een volle borst.
Vloeiende niet hoekige borstlijn. Lichte tot duidelijke nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Voldoende volle zeer licht afgeplatte kop.
Zware korte kegelvormige snavel.
: Rustig en niet te sterk gedrukte houding.

K.

Grootte
Vorm

Kop

: Zwart gemelaniseerde schedel vertrekkend vanaf de snavel. Een lichte marmering is toegelaten. Lichte baardstrepen.
Met of zonder lichte befvorming.
Borst, buik, flanken: Egale en niet bewolkte borstkleur, zonder overgang naar keel en wangen. De borstkleur
neemt geleidelijk aan af naar de aars toe.
Symmetrische flanktekening al of niet gekoppeld aan een lichte flankmelanisatie.
Geen opbleking in de flanken.
Rugdek, stuit: Gelijkmatig verdeelde rugtekening.
Een goed donker gemelaniseerd rugdek.
Geen overdreven rode doorkleuring in het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een zeer minimale omzoming.
De vleugeldekveren vertonen een bredere omzoming, deze vormen een duidelijke vleugelband.
Hoorndelen : De loopbenen en tenen donker gemelaniseerd, éénkleurige donkere nagels.
Donker gelijkmatig gemelaniseerde bovensnavel, de ondersnavel vertoont een zwakkere melanisatie.
KEURTECHNISCHE OPMERKING
: Te sterke opkleuring leidt naar een overdreven rode doorkleuring van het rugdek.
K.B.O.F. ©
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KANARIE x GROENVINK

O
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Serinus canaria x Carduelis chloris

: Ongeveer 14 cm.
: Vrij zware kop met een afgeplatte schedel met een vrij zware kegelvormige snavel.
Volumineus lichaam met een volronde borst. Rechte tot licht ronde rug met een lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas, tamelijk breed en ingekeept.
: Rustig en fier.

B.

Grootte
Vorm

Kop

K.

Houding

: Kopmelanisatie vertrekt vanaf de bovensnavel. Fijne kopbestreping op schedel en achterhoofd
Geen bleke vlekken boven de snavel.
Duidelijke baardstrepen, gemelaniseerde wangen.
Licht afgetekende wenkbrauwstrepen.
Schimmel op wangen, keel en nek is meestal iets zwaarder dan op de rest van het lichaam.
Deze mag niet overdreven en daardoor storend zijn.
Borst, buik, flanken: Egale en niet bewolkte borstkleur, zeker niet vlekkerig.
De borstkleur neemt af naar de buik toe om in wit over te gaan in de aarsstreek.
Symmetrische flanktekening en lichte flankmelanisatie.
Rugdek, stuit: Regelmatig verdeelde rugtekening, iets zwaarder dan de koptekening. Minimaal bruinbezit
met uitzondering van de bruine mutanten die warmbruin moeten zijn op borst en rugdek.
Vleugel- en staartpennen: Vleugel- en staartpennen gemelaniseerd in dezelfde kleur van de bestreping.
De pennen vertonen een smalle omzoming.
Duidelijke aanwezigheid van smalle vleugelspiegels en in mindere mate staartspiegels.
De secundaire vleugelpennen vertonen een brede omzoming welke de typische vleugeltekening vormt.
De omzoming van de vleugeldekveren vormen een typische vleugelband.
Hoorndelen : De loopbenen en tenen in harmonie met de kleur van de bestreping.
Eenkleurige nagels in harmonie met de kleur van de bestreping.
De snavel is hoornkleurig met een snavelpunt in de kleur van de bestreping.
KEURTECHNISCHE OPMERKING
: Hybriden met de groenvink worden aanvaard met witte of gele grondkleur, nooit met een
oranje of rode kleur.

K.B.O.F. ©
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KANARIE X KRUISBEK

B.

O

.F
.

Serinus canaria x Loxia Curvirostra

: Ongeveer 15 cm.
: Forse goedgevulde vogel met een volle borst en vloeiende borstlijn.
Een goedgevulde nek, een rechte ruglijn met weinig of geen nekinval.
Bovensnavel iets langer dan ondersnavel, al dan niet kruisend.
Houding
: Fier en voldoende opgericht.
Kop
: Duidelijke baardstrepen.
Fijne kopbestreping vertrekkend vanaf de snavel.
Lichter gekleurde wangen zijn typisch en zeker niet foutief.
De koptekening loopt door op het achterhoofd en wordt iets zwaarder naar de rug toe.
Een lichtere kleur van de korte bevedering aan de snavelbasis is typisch en toegelaten.
Borst, buik, flanken: Egale borstkleur, geleidelijk afnemend naar de aarsstreek toe.
Het onderlichaam is lichter van tint. Vlekkerigheid of tweekleurigheid op de borst dient steeds
bestraft te worden.
Lichte flankmelanisatie met een duidelijke flanktekening, zij mogen zeker niet opgebleekt zijn.
Rugdek, stuit: Regelmatig gestreept rugdek.
Stuit iets lichter van kleur dan de borst.
De typische visgraattekening onderaan moet waarneembaar zijn.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een duidelijke omzoming doch zonder uitgeloogde vleugeltoppen.
De omzoming van de vleugelpennen moet éénkleurig zijn.
Hoorndelen : Loopbenen en tenen gemelaniseerd in verhouding tot de bestreping met gemelaniseerde
nagels.
Lichte ondersnavel, bovensnavel meer gemelaniseerd
Bij vogels met een donkere melanisatie vertoont de bovensnavel een donkere lijn naar de punt
toe.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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KAPOETSENSIJS PASTEL x KANARIE (POP)

B.

O

.F
.

Cardualis cuculata x Serinus canaria

Ongeveer 12,5 cm.
Een slanke doch voldoende gevulde lichaamsvorm met een lichte nekinval.
In verhouding tot het lichaam een klein maar voldoend gevuld kopje.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Een gemelaniseerde schedel, donkergrijs van tint.
De wangen overgoten met een grijze sluier, lichter van tint in de keelstreek.
Borst, buik, flanken: De borstkleur overgoten met een grijze waas.
De borstkleur gaat snel over naar vaalwit op de onderbuik tot wit in de aarsstreek.
De flanken gemelaniseerd met tekeningpatroon.
Rugdek, stuit: Een duidelijk fijne donkergrijze rugbestreping, met een zo egaal mogelijke rugtint
tussen de tekening. De stuit in harmonie met de rugkleur.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn donkergrijs met lichte zomen, de pastelfactor moet zo egaal
mogelijk verdeeld zijn over het ganse vederdek.
Het rode pigment van de kapoetsensijs komt tot uiting in de vleugelspiegels en de duidelijke
vleugelbanden, deze zijn gevormd door de omzoming van de vleugelpennen en de
vleugeldekveren. De staartpennen donkergrijs met grijze zoming.
Hoorndelen:
Donkervleeskleurige poten en tenen met donkere nagels.
Een grijzige snavel, zowel onder als bovensnavel donkerder op de punt.

K.

Grootte:
Vorm:

K.B.O.F. ©
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KAPOETSENSIJS x BARMSIJS

O

.F
.

Carduelis cuculata x Carduelis flammea cabaret

: Ongeveer 12 cm.
: Kort gedrongen en een goed gevuld lichaam met een vloeiende borstlijn.
Bijna rechte ruglijn met een minimale nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Kop in verhouding met lichaam.
: Fiere niet te sterk opgerichte houding.

B.

Grootte
Vorm

Houding

: Schedel zwart met mogelijks een minimale rode voorhoofdsband die minder gemelaniseerd is.
De zwarte melanisatie neemt langzaam af in de hals om over te gaan in de rugmelanisatie.
De vogel vertoont een degelijk afgelijnd befje.
De wangen en de keel zijn rood met een minimale melanisatie.
Lichte tot matige grijze waas op de wangen.
Borst, buik, flanken: De rode kleur van de borst verdunt langzaamaan naar de buik toe om over te gaan
naar een witte onderbuik.
Het midden van de borst vertoont een verdunde tot witte zone.
Duidelijke flanktekening.
Rugdek, stuit: het rugdek is bruin met een regelmatig verdeelde zwarte bestreping.
De stuit is lipochroomkleurig rood met een minimale melanisatie.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart met een bruine omzoming.
De secundaire vleugelpennen zijn iets breder bruin omzoomd.
De duidelijk lipochroomkleurige omzoming, met minimale bruine melanisatie van de vleugeldekveren, vormen een grote en kleine vleugelband.
De staartpennen zijn zwart zonder duidelijke staartspiegels.
Hoorndelen : De snavel is hoornkleurig, de bovensnavel iets donkerder van kleur met een asgrijze tot
zwarte punt.
De poten zijn hoornkleurig tot bruin met donkere nagels.

K.

Kop

K.B.O.F. ©
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KAPOETSENSIJS x BARMSIJS

O

.F
.

Carduelis cucullata x carduelis flammea cabaret

: Ongeveer 12 cm.
: Kort gedrongen en een goed gevuld lichaam met een vloeiende borstlijn.
Bijna rechte ruglijn met een minimale nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Kop in verhouding met lichaam.
Houding
: Fiere niet te sterk opgerichte houding.
Kop
: Schedel zwart met mogelijks een minimale rode voorhoofdsband die minder gemelaniseerd is.
De zwarte melanisatie neemt langzaam af in de hals om over te gaan in de rugmelanisatie.
De vogel vertoont een degelijk afgelijnd befje.
De wangen en de keel zijn rood met een minimale melanisatie.
Lichte tot matige grijze waas op de wangen.
Borst, buik, flanken: De rode kleur van de borst verdunt langzaamaan naar de buik toe om over te gaan
naar een witte onderbuik.
Het midden van de borst vertoont een verdunde tot witte zone.
Duidelijke flanktekening.
Rugdek, stuit: het rugdek is bruin met een regelmatig verdeelde zwarte bestreping.
De stuit is lipochroomkleurig rood met een minimale melanisatie.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart met een bruine omzoming.
De secundaire vleugelpennen zijn iets breder bruin omzoomd.
De duidelijk lipochroomkleurige omzoming, met minimale bruine melanisatie van de vleugeldekveren, vormen een grote en kleine vleugelband.
De staartpennen zijn zwart zonder duidelijke staartspiegels.
Hoorndelen : De snavel is hoornkleurig, de bovensnavel iets donkerder van kleur met een asgrijze tot
zwarte punt.
De poten zijn hoornkleurig tot bruin met donkere nagels.

K.

B.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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KAPOETSENSIJS x DISTELVINK (Man en pop)

O

.F
.

Carduelis cuculata x carduelis carduelis

: Afhankelijk van de gebruikte putter.
: Een vol lichaam met een vloeiende borstlijn.
Een rechte ruglijn zonder nekinval, de staart in het verlengde van de ruglijn.
De kop in verhouding tot het lichaam.
Houding
: Een fiere, rustige opgerichte houding.
Kop
: Bij de mannelijke hybride is het masker tot aan de ondersnavel zwart doorspekt met de kleur
van het rode masker van de putter en met rode uitlopers naar de schedel.
Aan het inplant van de ondersnaval is er nog een weinig zwart melanine, voor de rest is het
masker lipochroomkleurig.
De wangen zijn duidelijk grijsachtig, een nekband in de kleur van de wangen.
De zones tussen nekband, de wangen en het achterhoofd tonen een roodachtige tint.
Bij de pop zijn al deze kenmerken minder uitgesproken.
Borst, buik, flanken: De rode borstkleur vermindert naar de onderbuik om over te vloeien naar vaalwit.
De flanken zijn gemelaniseerd met een minimum aan tekening,
Bij de vrouwelijke hybride hebben de flanken meer bruinbezit.
Rugdek, stuit: Het rugdek is bruin met een regelmatige donkerbruine tot zwarte bestreping.
Het rugdek van de pop is donkerder gemelaniseerd.
De stuit is lipochroomkleurig rood, bij de pop meer bruinachtig.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart.
De vleugelpennen vertonen de typische vleugeltekening van de putter en duidelijke vleugelspiegels.
De vleugelbanden zijn bij de man meer uitgesproken aanwezig dan bij de vrouwelijke hybride.
De onderstaartpennen zonder duidelijke onderstaartspiegels.
Hoorndelen: De snavel is hoornkleurig, de bovensnavel met een donker streepje en iets donkerder dan de
ondersnavel. Bij de pop nog iets donkerder .
De loopbenen en tenen hoornkleurig met donkere nagels.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
De vleugelspiegels moeten steeds een nuance lichter van kleur zijn dan het masker.
K.B.O.F. ©
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KAPOETSENSIJS X HIMALAYA KRUISBEK (MAN)

.F
.

Carduelis Cuculata x Loxia curvirostra himalayensis

: Ongeveer 11 cm.
: Een ronde kop met een licht afgeplatte schedel.
Een volle borst met een vloeiende borstlijn, een rechte ruglijn en een minimale nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
De bovensnavel iets langer dan de ondersnavel.
Het kruisen van de snavelpunten is mogelijk.
Houding
: Een rustige houding.
Kop
: Een zwart gemelaniseerde schedel vanaf de bovensnavel tot in de hals.
De zone rond de ogen is donker gemelaniseerd. De wangen zijn donker gemelaniseerd
voornamelijk op de plaats waar de kruisbek een specifieke bevedering toont.
De schedel toont een lichte hamering op het voorhoofd. Lichte symmetrische baardstrepen.
Borst, buik, flanken: Vanaf de ondersnavel tot ver op het onderlichaam egaal gemelaniseerd.
De onderbuik en aarsstreek zijn vaalwit.
Een donker gemelaniseerde borstband.
De flanken zijn licht gemelaniseerd maar er is geen echt uitgesproken flanktekening aanwezig.
De grijze broek zit gevangen tussen de lipochroomkleurige flanken en stuit.
Rugdek, stuit: De rug is donker gemelaniseerd met een donkerbruine tot zwarte regelmatig verdeelde
tekening en overgoten met de lipochroomkleur van het lichaam.
De stuit is egaal gemelaniseerd in verhouding met de kleur van het geheel.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart met lichte zomen. De vleugeldekveren tonen
brede zomen en vormen een duidelijke vleugelband, de vleugeldekveren zijn overgoten met
een lipochroomkleurige waas.
Een licht waarneembare visgraattekening op de onderstaart.
Hoorndelen : Een grijskleurige snavel, de bovensnavel donkerder overgaand naar loodgrijs naar de punt toe.
Gemelaniseerde loopbenen met donkere nagels.

K.

B.

O

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
Egaal opgekleurd zonder doorkleuring van de hoorndelen.

K.B.O.F. ©
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KAPOETSENSIJS x HIMALAYAKRUISBEK POP

O

Ongeveer 11 cm
Een ronde schedel met een licht afgeplatte schedel.
Een volle borst met een vloeiende borstlijn, een rechte ruglijn en een minimale nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
De bovensnavel iets langer dan de ondersnavel.
Een gekruist snavelpunt is niet foutief.
Houding:
Rustig iets gehurkt.
Kop:
Een gemelaniseerde en gehamerde schedel en dit vanaf de bovensnavel tot het
achterhoofd.
De zone rond de ogen en de wangen iets donkerder dan de schedel.
De keelstreek lichter grijs van tint dan de schedel.
Borst, buik, flanken: Vanaf de keelstreek tot in de onderbuik zoveel mogelijk egaal gemelaniseerd.
De onderbuik en aarsstreek vaalwit.
De borst dieper lipochroomkleurig dan de buikkleur.
De flanken gemelaniseerd met een licht tekeningspatroon, de broektekening is meer
uitgesproken.
Rugdek,stuit: Het rugdek gemelaniseerd met een licht tekeningspatroon overgoten met de
lipochroomkleur
van het lichaam.
De stuit is egaal gemelaniseerd in verhouding met de kleur van het geheel.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met lichte zomen.
De vleugeldekveren tonen brede zomen en vormen een duidelijke egaal gekleurde
vleugelband.
De armpennen vertonen roomkleurige zomen en uiteinden.
Een licht waarneembare visgraattekening op de onderstaart.
Hoorndelen:. Een grijsachtige snavel, de bovensnavel donkerder overgaand naar loodgrijs naar de punt
toe.
Gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

.F
.

Serinus cucullata x Loxia curvirostra hymalayensis

Keurtechnische opmerkingen:
.
De loopbenen tonen de structuur van de kruisbek.
Regelmatig komen exemplaren voor met witte veertjes, dit is foutief.

K.B.O.F.©
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KAPOETZENSIJS x KANARIE

B.

O

.F
.

Carduelis calcullata x serinus canaria

: Ongeveer 12,5 cm.
: Slanke lichaamsvorm, met een klein maar voldoend vol kopje, lichte nekinval, rechte ruglijn
en staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Duidelijk donker gemelaniseerde schedel en nek. De kopmelanisatie komt centraal tot tegen
de snavel op het voorhoofd. Duidelijk waarneembare baardstrepen.
Geen storende lipochroomkleurige vlekken boven de snavel.
Borst, buik, flanken: Borst helderrood van tint uitlopend op de buik naar wit in de aarsstreek.
Zeker geen opbleking in de flanken. Aanwezigheid van flankbestreping.
Rugdek, stuit: Duidelijke fijne zwarte rugbestreping, heldere rugtint tussen de bestreping.
De stuitkleur in harmonie met de borstkleur.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een duidelijke omzoming. De omzoming van de secundaire vleugelpennen en vleugeldekveren vormt een dubbele vleugelband.
Hoorndelen : Donkervleeskleurige poten en tenen met donkere nagels.
Snavel grijzig met een donkere streep op de bovensnavel.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
: De vogels kunnen zowel vol intensief als licht schimmel zijn.
POP

K.B.O.F. ©

: De kopmelanisatie is veel minder uitgesproken aanwezig maar eerder donkergrijs van tint.
Wangen, hals, flanken, rug en borst zijn overgoten met een grijze sluier. Lichter van tint in
de keelstreek.
De buikkleur gaat sneller over in het wit van de aarsstreek.
Rugdek minder helder, vertoont duidelijk phaeomelanine.
De flanken zijn minder helder van kleur maar mogen niet te fel opbleken.
De omzoming van de primaire vleugelpennen is iets bruiner van tint.
Een licht gekleurde borstvlek is toegelaten.
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KAPOETSENSIJS x KNEU MAN

.F
.

Serinus cucullata x Carduelis cannabinna

Ongeveer 12 cm.
Een vol lichaam met een vloeiende borstlijn.
Een bijna rechte ruglijn zonder nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
De kop in verhouding met het lichaam.
Houding:
Fier en zo rustig mogelijk.
Kop:
Vanaf de bovensnavel een zwart gemelaniseerde schedel.
De zwarte melanisatie neemt langzaam af op de achterschedel om over te gaan in de
rugmelanisatie, deze is van de nek gescheiden door de typisch bleke nekband van de kneu.
Een lichte tot matige grijze waas in de wangen met nog ietwat rode melanisatie tussen de
wangen en de baardstrepen die duidelijk aanwezig zijn.
In de keelstreek is zwart verweven met rode melanisatie.
Borst, buik, flanken: De borst vertoont vanaf de keelstreek een niet afgelijnde zwarte borstvlek.
De rode gemarmerde borstkleur verdunt langzaam naar onderbuik en de aarsstreek.
De flankmelanisatie is vermengd met lichtbruine phaeomelanine en en zeer licht
tekeningpatroon.
Rugdek, stuit: Het rugdek bruinrood met een licht tekeningpatroon.
De stuit lipochroomkleurig met een minimale melanisatie.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart met een lichte zoom.
De spiegels zijn lipochroomkleurig.
Een uitgesproken vleugelband gevormd door de grote vleugeldekveren.
De staartpennen zijn zwart met minimale lichtere zoming.
Er is een licht tekeningspatroon op de onderstaart.
Hoorndelen:
Vleeskleurige loopbenen en tenen met hoornkleurige nagels.
Een grijsachtige snavel, de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel met een donkere
punt.

K.

B.

O

Grootte: ·
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
De spiegels zijn lichter dan de borstkleur.
Bij deze hybride komen regelmatig exemplaren voor met witte veertjes, dit is foutief.

K.B.O.F.©
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KEEP X VINK

B.

O

.F
.

Fringilla montifringilla x Fringilla coelebs

: Ongeveer 15 cm.
: Een volslanke vogel met een goed sluitende en glanzende bevedering. Een rechte ruglijn met
een minimale nekinval. De staart in het verlengde van de ruglijn.
Een volle kop met een licht afgeplatte schedel.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Vanaf de bovensnavel een donker gemelaniseerde voorhoofdband, de schedel en het achterhoofd gemelaniseerd en licht gehamerd, een niet al te egale opbleking rond de ogen en gemelaniseerde, niet sterk opvallende, wangen. Een blauwe schijn op de wangen is normaal,
dit komt van de vink. Duidelijke maar niet contrastrijke wenkbrauwstrepen, deze lopen ver
door op de achterschedel.
Borst, buik, flanken: Een egale bruinrode borstkleur, deze neemt af naar de aarsstreek zodat deze aarsstreek vaalwit van kleur wordt. Gemelaniseerde flanken met een wazige weergave van de
dofzwarte stippen van de keep, hoe duidelijker deze weergave hoe waardevoller.
Rugdek, stuit: Een gemelaniseerd rugdek met een lichte hamering.
De stuit is beige met een wazig tekeningpatroon.
Vleugel- en staartpennen: De handpennen zijn zwart met zomen in de kleur van de middenborst met een
wit spiegeltje.
De armpennen zijn zwart en nog duidelijker gezoomd t.o.v. de handpennen.
Twee duidelijke vaalwitte vleugelbanden gevormd door de vleugeldekveren en armpennen.
De staartpennen zwart met witte zomen en onderstaartspiegels.
Hoorndelen : Een geelachtige hoornkleurige snavel, de ondersnavel iets lichter van kleur, een donker punt
op boven- en ondersnavel.
Loopbenen donker met donkere nagels.
POP
: Over het algemeen fletser en ook egaler van kleur dan de man.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
Hoe meer de vogel in conditie komt, hoe meer zwarte stippen op de schedel.

K.B.O.F. ©
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KLEINE EDELZANGER X KANARIE

B.

O

.F
.

Serinus leucopygius x Serinus canaria

: Ongeveer 11,5 cm.
: Tamelijk slanke vogel met een voldoende volle borst.
Licht gebogen ruglijn met een normale nekinval.
Voldoende vol kopje met een licht afgeplatte schedel.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Fier en voldoende opgericht.
Kop
: Duidelijke baardstrepen, melanineloze tot zeer licht gemelaniseerde keel.
Symmetrische wenkbrauwstrepen versmallend naar achteren en uitlopend in de begrenzing
van de wangen.
Fijne regelmatig verdeelde kopbestreping en duidelijk gemelaniseerde wangen.
Borst, buik, flanken: De bovenborst vertoont een gemelaniseerde band onder de keel die geleidelijk verdunt
om over te gaan in de melanineloze borst en buikstreek.
Duidelijke en ruim aanwezige regelmatig gelijnde flanktekening.
Aarsstreek en onderstaartdekveren zijn wit.
Rugdek, stuit: Regelmatig gestreept en duidelijk gemelaniseerd rugdek.
De stuit is licht gemelaniseerd
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een duidelijke omzoming zonder dat de vleugeltoppen of staarttoppen
uitgeloogd zijn.
De secundaire vleugelpennen en vleugeldekveren zijn breder omzoomd dan de primaire
vleugelpennen. De omzomingen vormen de vleugelbanden.
Minimale tot duidelijke staartspiegels aan de onderzijde van de staart.
Hoorndelen : Gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.
Lichte ondersnavel, de bovensnavel is donkerder vooral naar de punt toe.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
Harige uiteinden in de nekbevedering zijn afkomstig van de vader en mogen niet bestraft
worden.
De buitenste vleugelpennen zijn relatief lang in verhouding tot de binnenste.

K.B.O.F. ©
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KLEINE MOZAMBIQUE X GEELSTUITEDELZANGER

O

.F
.

Serinus mozambicus x serinus atrogularis

Ongeveer 11 cm
Een goed gevulde vogel met een rechte ruglijn, de staart in het verlengde van de ruglijn.
Het kopje in verhouding met het lichaam.
Houding:
Rustig opgericht.
Kop:
Een gemelaniseerde schedel met een fijn betrepingspatroon.
De voorhoofdsband al dan niet onderbroken.
Duidelijke en symmetrische baardstrepen.
De vaalwitte kleur onder de ondersnavel wordt gelig tot aan de typische halstekening van de
kleine mozambique.
De wenkbrauwstrepen die ver achter de ogen uitlopen om daar de begrenzing te vormen van
de gemelaniseerde wangen.
Een donkere teugelzone met ook nog een gelige vlek tussen de baardstrepen en wang.
Borst, buik, flanken: Gemelaniseerde en licht getekende flanken.
Een gelige borstkleur deze is minder intensief op de onderbuik en aarsstreek.
Rugdek, stuit: Een gemelaniseerd rugdek met een korte onderbrokene bestreping.
De stuit getekend en gemelaniseerd
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwartbruin met gele zomen.
De staartpennen tonen een lichte opbleking op de uiteinden.
De omzoming van de schouderdekveren en de secundaire pennen vormen duidelijke symmetrische eenkleurige vleugelbanden.
Een donker hoornkleurige snavel, de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
De pop vertoont minder geelbezit zowel in rugdek als borst- en buikstreek.
Een lichter getinte oogomranding vooral aan de onderzijde van het oog is typisch
voor hybriden met de mozambiquesijs.
Iets langere bevedering in nek en wangen is typisch voor hybriden met edelzangers

K.B.O.F. ©
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KLEINE MOZAMBIQUE X KANARIE

O

.F
.

Serinus mozambicus x Serinus cannaria

: Ongeveer 12 cm.
: Relatief vol lichaam met een licht gebogen ruglijn en een volle borst. Vloeiende niet hoekige
borstlijn. Lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Volle licht afgeplatte kop die voldoende groot is in harmonie met het lichaam.
Houding
: Rustig half opgericht.
Kop
: Duidelijke kopmelanisatie welke vertrekt vanaf een melanineloze voorhoofdband.
Duidelijke kopmelanisatie met een fijne bestreping op schedel en achterhoofd.
Duidelijke baardstrepen en gemelaniseerde wangen, melanineloze zone onder het oog.
Wenkbrauwstrepen die vertrekken vanaf de snavel, na het oog langzaam verzwakkend om
te eindigen in een lichte begrenzing van de gemelaniseerde wangen.
Een licht gemelaniseerde zone kan de afscheiding vormen tussen de keelstreek en de borst.
Borst, buik, flanken: Egale en niet bewolkte borstkleur, zeker niet vlekkerig en in harmonie met de keelkleur. Geen duidelijke oranjebijtint.
De borstkleur neemt slechts af naar de aarsstreek toe.
Duidelijke symmetrische flanktekening al dan niet gekoppeld aan flankmelanisatie.
Geen opgebleekte flanken.
Rugdek, stuit: Gelijkmatig verdeelde rugtekening die iets zwaarder is dan de kopbestreping.
Een goed gemelaniseerd rugdek.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een lichte omzoming.
De secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren vertonen een bredere omzoming, deze
vormen een grote en een kleine dwarsband.
Hoorndelen : Loopbenen en tenen gemelaniseerd. Eenkleurige donkere nagels.
De snavel is licht gemelaniseerd met een iets donkerdere bovensnavel, vooral naar de punt
toe.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
: Harige uiteinden in de nekbevedering zijn afkomstig van de vader en worden niet bestraft.

K.B.O.F. ©
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KNEU X GEELBUIKMOZAMBIQUE (MAN)

: Ongeveer 12,5 cm.
: Een slanke vogel met een vloeiende borstlijn en een minimale nekinval.
Een ronde schedel.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Een gemelaniseerde schedel, de melanisatie loopt door tot in de hals en sluit aan op de
rugmelanisatie.
Duidelijke wenkbrauwstrepen, doorlopend tot aan de snavel, waar ze de al of niet onderbroken
voorhoofdband vormen.
De wenkbrauwstrepen versmallen iets naar de hals toe.
De keelstreek is egaal van kleur.
Duidelijke brede baardstrepen en egaal gemelaniseerde wangen.
Borst, buik, flanken: De bovenborst vertoont een duidelijke melanisatie, met het gehamerd patroon van de
kneu. Een lichte oranjetint op de borst is mogelijk en komt van de kneu.
De onderborst, buik en flanken plus het onderlichaam zijn egaal geel gekleurd.
De aarsstreek is zwak geel tot wit van kleur.
Rugdek, stuit: Het rugdek egaal en regelmatig warmbruin gemelaniseerd.
De stuit is geel met een lichte melanisatie.
Vleugel- en staartpennen: De staartpennen zijn zwart met een lichtgele omzoming.
De buitenste vleugelpennen vertonen duidelijke vleugelspiegels.
De armpennen zijn duidelijker gezoomd.
De omzoming van de vleugel- en schouderdekveren vormen de vleugelbanden.
Staartspiegels moeten aanwezig zijn.
Hoorndelen : De snavel is hoornkleurig met een donker streepje op de punt van de bovensnavel.
Licht gemelaniseerde poten met donkere nagels.

K.

Grootte
Vorm

B.

O

.F
.

Carduelis cannabina x Serinus flaviventris

Keurtechnische opmerking:
Melanineloze veertjes mogelijk in het rugdek en hals moeten niet verward worden met het
schimmelbezit van de kneu.
K.B.O.F. ©
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KNEU X GOUDVINK (MAN)

Grootte
Vorm

K.

B.

O

.F
.

Carduelis Cannabina x Pyrrhula Pyrrhula

: Ongeveer 15 cm.
: Vol lichaam met een volle borst en een vloeiende borstlijn.
Afgeplatte schedel, licht ronde ruglijn en lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Fier en zo rustig mogelijk.
Kop
: Duidelijke zwarte melanisatie van de schedel met in het midden een roodgekleurde zone,
die een duidelijke en fijne bestreping toont.
Rode wenkbrauwstrepen, versmallend naar achteren.
Gemelaniseerde wangen. De wangen en de keel tonen de grijze zones van de kneu en
de typische keeltekening.
Borst, buik, flanken: De borst en de flanken tonen een roodgeblokt patroon wat typisch is voor de kneu.
De flanken mogen een bruine melanisatie vertonen.
De buikkleur neemt af naar de aarsstreek toe.
Rugdek, stuit: Bruin rugdek met een duidelijke regelmatige bestreping.
De stuit verkleurt van boven naar het einde toe van oranjerood naar wit.
Vleugel- en staartpennen: Zwart. Duidelijke staartspiegels onderaan.
Secundaire vleugelpennen duidelijk omzoomd.
Tamelijk donkere vleugelbanden die gevormd worden door de omzoming van de vleugeldekveren.
Hoorndelen : Donkere bovensnavel, ondersnavel lichter getint aan de inplanting.
Eenkleurige donkere loopbenen en tenen met zwarte nagels.

K.B.O.F. ©
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KNEU X GOUDVINK (POP)

: Ongeveer 15 cm.
: Vol lichaam met een volle borst en een vloeiende borstlijn.
Een afgeplatte schedel, een licht ronde ruglijn en een lichte nekinval.
Een gevorkte staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Fier en zo rustig mogelijk.
Kop
: Een gemelaniseerde kap met een duidelijke en fijne bestreping.
Een lichtergetint streepje in het midden van de schedel vertrekt vanaf het voorhoofd.
Een licht gemelaniseerde voorhoofdband, de wenkbrauwen sluiten hierop aan en versmallen
achter het oog.
Gemelaniseerde en afgetekende wangen, een getekende en gelijnde keelstreek.
De wangen en de keel vertonen een lichtgrijze waas (kneu).
Borst, buik, flanken: De borst is gemelaniseerd en vertoont een licht hamerpatroon van de kneu.
De borstkleur gaat op de onderbuik en de aarsstreek over naar vaalwit.
De flanken zijn gemelaniseerd met voldoende bruinbezit. Zij vertonen een duidelijke, gelijnde
en symmetrische bestreping, deze loopt tot aan de schouders en over de gehele borst.
Rugdek, stuit: Het rugdek is gemelaniseerd met een duidelijke bestreping.
De stuit is witgrijs met een zwarte bestreping.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart.
Duidelijk en opvallend gezoomde armpennen, de handpennen zijn licht gezoomd.
De onderstaart vertoont staartspiegels.
Hoorndelen : Donkergekleurde loopbenen en tenen met zwarte nagels.
Een donkere bovensnavel, de ondersnavel is lichter getint.

K.

Grootte
Vorm

B.

O

.F
.

Carduelis Cannabina x Pyrrhula Pyrrhula

K.B.O.F. ©
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KNEU x GROENVINK

B.

O

.F
.

Carduelis cannabina x carduelis chloris

: Ongeveer 13 cm.
: Een goed gevulde vogel met een volle borst en een vloeiende borstlijn, de staart in het verlengde van de ruglijn. Een rechte tot licht gebogen ruglijn met weinig nekinval.
Een kop met een minimaal afgeplatte schedel.
Houding
: Een goed opgerichte houding, nogal eens zenuwachtig, zeker bij jonge vogels.
Kop
: De schedel, de wangen en de nek zijn egaal bruin gemelaniseerd.
De schedel toont de typische fijne bestreping van de kneu.
Een zwakkere melanisatie rond de ogen en een vage wenkbrauwstreep.
De grijze waas op de wangen is een typisch kenmerk van de kneu.
De keelstreek toont de keeltekening van de kneu, dit zijn fijne verticale streepjes.
Borst, buik, flanken: De borst is gemelaniseerd met de marmering van de kneu. De borstkleur reduceert
naar de onderbuik en gaat over naar vaalwit op onderbuik en aarsstreek.
De flanken zijn gemelaniseerd met de nodige, gelijnde en symmetrische bestreping.
Rugdek, stuit: Het rugdek is warmbruin met een gelijnde donkerbruine tot zwarte bestreping.
De stuit is lichtbruin met een lichte bestreping.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met lichte zomen. De typische gele
vleugelspiegels van de groenvink zijn duidelijk aanwezig.
De vleugelpennen tonen de ongemelaniseerde omzoming van deze bij de kneu. De schouder- en vleugeldekveren tonnen een bredere omzoming en vormen de symmetrische
vleugelbanden.
De staartpennen tonen een duidelijke onderstaartspiegel.
Hoorndelen : Donkere loopbenen en tenen, zwarte nagels.
De bovensnavel donker gemelaniseerd, de ondersnavel lichter van tint.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
Deze hybriden worden het best niet opgekleurd, dit geeft een storende kleur.

K.B.O.F. ©
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KNEU x KANARIE

O

.F
.

Carduelis cannabina x serinus canaria

: Ongeveer 13,5 cm
: Volslank met een licht afgeplatte schedel en een voldoende volle borst.
Rechte ruglijn, weinig of geen nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
: Rustig en fier. Een licht zenuwachtig gedrag bij jonge vogels niet bestraffen.

B.

Grootte
Vorm

Houding

: Schedel en achterhoofd duidelijk en fijn bestreept.
Duidelijke baardstrepen en gemelaniseerde wangen.
De typische keeltekening van de kneu evenals de typische grijze waas op de keel en de wangen moeten herkenbaar zijn. De oogstreek is iets bleker van tint.
Borst, buik en flanken: Duidelijk en voldoende goed gelijnde flanktekening. De flanken vertonen eveneens
een voldoende bruine melanisatie, zij mogen nooit opbleken.
Karmijnrode borstkleur met typisch marmereffect van de kneu. De borstkleur neemt af naar de
buikstreek toe en gaat over naar een crème tot rozige aarsstreek.
Rugdek, stuit: Achterhoofd, rug- en vleugeldek vertonen een voldoende hoeveelheid warmbruin phaeomelanine, met op de hals, rug- en vleugeldek een duidelijke regelmatig verdeelde bestreping.
Het rugdek mag nooit dieprood gekleurd zijn.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een bruine omzoming, deze omzoming neemt toe in de breedte bij de
secundaire vleugelpennen. De primaire pennen vertonen eveneens een smalle omzoming in
de grondkleur.
Hoorndelen : Donkere snavel. Donkere poten met zwarte nagels.

K.

Kop

POP

: De grondkleur is veel zwakker (roze) tot onbestaande.
: De bestreping is meestal minder zwart.
: De flankbestreping loopt door naar de borst.
: Het geheel bevat meer phaeomelanine en is warmer van tint.
: De hoorndelen zijn niet zo donker als bij de man.

Keurtechnische opmerking:
: Vogels met een witte grondkleur samen met de optische factor (blauwfactor) worden niet aanvaard.

K.B.O.F. ©
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KNEU x KAPOETSENSIJS POP

Ongeveer 12 cm.
Een vol slanke vogel met een voldoende volle borst en een licht afgeplatte schedel.
Een rechte ruglijn met weinig of geen nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding:
Zo rustig mogelijk.
Kop:
Een gemelaniseerde schedel duidelijk en fijn gestreept vanaf de bovensnavel.
De typische keeltekening van de kneu en de grijze waas op keel en wangen dienen
herkenbaar te zijn.
De oogstreek is iets bleker vooral onder het oog.
De afscheiding tussen achterhoofd en rugdek is duidelijk.
Borst, buik, flanken: Een licht roze borstkleur met het marmereffect van de kneu.
De borstkleur gaat al snel over naar grijzig bruin in de onderbuik en aarsstreek.
Gemelaniseerde en getekende flanken, deze tekening loopt door tot de borststreek.
Rugdek, stuit: Het rugdek vertoont een voldoende hoeveelheid bruin phaeomelanine.
De stuit is grijsachtig gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met witte zoming.
De typische vleugelspiegels van de kneu zijn aanwezig.
De vleugelbanden zijn waarneembaar, deze van grote vleugeldekveren zijn zeer
uitgesproken.
De onderstaartspiegels zijn uitgesproken aanwezig.
Hoorndelen:
Een grijzige snavel met een donkere punt.
Vleeskleurige loopbenen en tenen met donkere nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

B.

O

.F
.

Carduelis cannabina x Serinus cucullata

K.B.O.F.©
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KNEU x KRUISBEK

B.

O

.F
.

Carduelis cannabina x Loxia curvirostra

: Ongeveer 14,5 cm.
: Een ronde kop met een matig afgeplatte schedel. Een robuuste vogel met een volle borst,
Een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn met een duidelijke nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
De bovensnavel iets langer dan de ondersnavel, gekruiste snavelpunten zijn toegelaten.
Houding
: Rustig en half opgericht.
Kop
: Voorhoofd en schedel éénkleurig met lengtestreepjes.
Achterhoofd en nek bruin gemelaniseerd met een lichte hamering.
Duidelijke wenkbrauwstrepen en gemelaniseerde wangen, met een lichter gemelaniseerde
zone onder de ogen en in de omranding van de wangen.De teugelzone donker gemelaniseerd.
Borst, buik, flanken: Een gemelaniseerde borst, de gehamerde borstkleur verzwakt vanaf de bovenborst
naar de buik om over te gaan in vaalwit in de aarsstreek.
Duidelijk gemelaniseerde flanken met voldoende bruinbezit.
De flanktekening is duidelijk, gelijnd en symmetrisch en loopt ver door tot de schouders.
Rugdek, stuit: Een warmbruin tot kastanjebruine gemelaniseerde rug met een zwartbruine tot zwarte gelijnde
bestreping.
De stuit is bruinrood van kleur met een licht tekeningpatroon.
De visgraattekening van de kruisbek is aanwezig.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met lichtere zomen. De omzomingen van
de secundaire vleugelpennen en vleugeldekveren vormen vleugelbanden.
De vleugelpennen tonen de spiegels van de kneu.
De vleugeldekveren hebben dezelfde kleur als het rugdek.
Hoorndelen : De loopbenen en tenen zijn bruin met gemelaniseerde nagels.
De snavel is loodkleurig, de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
Poten met een geschubde structuur zijn een kenmerk van de kruisbek.
Storende doorkleuring van de hoorndelen en vleugelspiegels is foutief.
K.B.O.F. ©
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KNEU X MEXICAANSE ROODMUS

O

.F
.

Carduelis cannabina x Carpodacus mexicanus

: Ongeveer 14 cm
: Volle kop met een minimaal afgeplatte schedel, kegelvormige niet te spitse snavel.
Slank lichaam met een voldoende volle borst.
Vloeiende borstlijn en zeker geen scherpe borst.
Rechte ruglijn met een lichte nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding
: Goed opgerichte houding.
Kop
: Schedel en hals egaal bruin gemelaniseerd
De schedel vertoont de typische fijne bestreping van de kneu.
Zwakkere melanisatie van de oogomranding, overgaand in een zwakker gemelaniseerde
wenkbrauwstreep die de aflijning van de wangen vormt.
De wangen vertonen een lichte grijze waas typisch voor de kneu.
De keel vertoont afgezwakt de typische tekening van de kneu.
Borst, buik, flanken: Borst roodgekleurd met de marmering van de kneu.
De borstkleur neemt langzaam af naar de buikstreek.
De flanken bruingemelaniseerd met een duidelijk gelijnde bestreping.
De buik en de aarsstreek zijn vuilwit met een matige bruine melanisatie.
Rugdek, stuit: Rugdek warmbruin gemelaniseerd met een regelmatig verdeelde bestreping.
Stuit bruingemelaniseerd
Onderstaartdekveren vuilwit.
Vleugel en staartpennen: Vleugel en staartpennen zwart gemelaniseerd met een minimale bruine omzoming.
De primaire vleugel- en staartpennen vertonen een zeer fijne ongemelaniseerde omzoming.
De secundaire vleugelpennen en vleugeldekveren vertonen een bredere bruine omzoming
die twee vleugelbanden vormen.
De staartveren vertonen een duidelijke onderstaartspiegel
Hoorndelen : De loopbenen en tenen egaal gemelaniseerd met zwarte nagels.
Bovensnavel donker gemelaniseerd.
De ondersnavel is zwakker gemelaniseerd.

K.

B.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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KRUISBEK X KANARIE

O

.F
.

Loxia Curvirostra x Serinus canaria

: Ongeveer 15 cm.
: Forse goedgevulde vogel met een volle borst en vloeiende borstlijn. Een goedgevulde nek,
een rechte ruglijn met weinig of geen nekinval.
Bovensnavel langer dan ondersnavel, wel dan niet kruisend.
: Fier en voldoende opgericht.

B.

Grootte
Vorm

Kop

K.

Houding

: Duidelijke baardstrepen.
Fijne kopbestreping vertrekkend vanaf de snavel.
Lichter gekleurde wangen zijn typisch en zeker niet foutief.
De koptekening loopt door op het achterhoofd en wordt iets zwaarder naar de rug toe.
Een lichtere kleur van de korte bevedering aan de snavelbasis is typisch en toegelaten.
Borst, buik, flanken: Egale borstkleur, geleidelijk afnemend naar de aarsstreek toe. Het onderlichaam is
daardoor veel lichter van tint. Vlekkerigheid of tweekleurigheid op de borst dient steeds bestraft te worden.
Lichte flankmelanisatie met een duidelijke flanktekening, zij mogen zeker niet opgebleekt zijn.
Rugdek, stuit: Regelmatig bestreept rugdek.
Stuit iets lichter van kleur dan de borst.
De typische visgraattekening onderaan moet waarneembaar zijn.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een duidelijke omzoming doch zonder uitgeloogde vleugeltoppen.
De omzoming van de vleugelpennen moet éénkleurig zijn.
Hoorndelen : Bruine tot grijsbruine loopbenen en tenen met donkere nagels.
Lichte ondersnavel, bovensnavel meer gemelaniseerd met een donkere lijn naar de punt van
bovensnavel toe.
KEURTECHNISCHE OPMERKING
: Te zware schimmel, vooral op nek en hals kunnen het totaalbeeld verstoren.

K.B.O.F. ©
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LOODBEK x DIAMANTVINK

O

.F
.

lonchura malabarica x Embleme guttata

Ongeveer 11,5 cm
Een vrij gedrongen vogel met voldoende vol lichaam, een vloeiende borstlijn, een rechte
ruglijn en een minimale nekinval.
Een matig afgeplatte schedel, de kop in verhouding met het lichaam.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Rustig, licht gedrongen.
Kop:
Een egaal grijsachtige gemelaniseerde en getekende schedel.
Duidelijk afgetekende wangvlekken en een gesloten oogring.
Een zwart gemelaniseerde teugelzone.
Borst, buik, flanken: Vanaf de bovenborst tot de aarsstreek egaal gemelaniseerd.
De flanken vertonen een regelmatig en symmetrisch tekeningspatroon, dit tekeningspatroon
loopt omhoog tot voorbij de schouders.
Rugdek, stuit: Een egaal gemelaniseerd rugdek.
De stuit licht roze.
Vleugel- en staartpennen: Egaal gemelaniseerde vleugeldekveren de vleugelpennen iets donkerder.
Waarneembare vleugelbanden.
De staartpennen vertonen een iets donkerder kleur van de vleugelpennen.
Hoorndelen:
Licht gemelaniseerde loopbenen en tenen met hoornkleurige nagels.
Een grijzige snavel, de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel, de snavel kan een rozeachtige tint vertonen

K.

B.

Grootte:
Vorm:
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LOODBEK x PADDA

O

.F
.

Lonchura malabarica x Padda oryzivora

Ongeveer 13 cm.
Een goed gevuld lichaam met een vloeiende borstlijn, een rechte ruglijn met weinig of geen
nekinval.
Een lichte tot matig afgeplatte schedel.
Houding:
Een rustige en mooi opgerichte houding.
Kop:
Een donker gemelaniseerde voorhoofdband en teugelzone.
Vanaf de voorhoofdband tot in de nek donkerbeige met op de schedel een hamertekening.
De wangtekening is uitgesproken aanwezig.
Een ononderbroken oogring.
Borst, buik, flanken: Vanaf de keelstreek tot midden van de borst egaal gemelaniseerd met een tekeningpaTroon overgaand naar beigebruin op de onderbuik tot lichtbeige in de aarsstreek. Getekende
en goed gelijnde symmetrische flanken.
Rugdek, stuit: Rug en vleugeldek egaal donkerbruin van kleur.
Een vrij donkere stuit (donkerder dan rugdek).
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zwart en egaal van kleur.
Hoorndelen:
Vleeskleurige loopbenen en tenen. Egaal gekleurde vleeskleurige nagels.
Een vleeskleurige snavel met roze schijn, de bovensnavel iets dieper van kleur.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2012

MEESGOUDVINK x MEXICAANSE ROODMUS

Grootte:
Vorm:

K.

B.

O

.F
.

Uragus sibericus x carpodacus mexicanus

Ongeveer 16 cm.
Een nogal slanke vogel, doch met een voldoende volle borst en een rechte ruglijn.
Weinig of geen nekinval, een vrij lange staart (kenmerk meesgoudvink), deze in het
verlengde van de ruglijn.
Houding:
Een rustige en fiere houding.
Kop:
Vanaf de bovensnavel een lipochroomkleurige en getekende schedel.
De zone onder en achter het oog donker gemelaniseerd, dit geldt ook voor de teugelzone.
De getekende keelstreek en wangen vertonen de kleur van de schedel.
Borst, buik, flanken: De borst egaal rosé gekleurd zonder opbleking of vlekkerigheid.
De flanken gemelaniseerd en getekend .
De borstkleur loopt ver door op de buik om daar over te gaan naar vaalwit op onderbuik
en aarsstreek. De flanken kunnen een roze waas vertonen
Rugdek,stuit: Het rugdek gemelaniseerd met een zwarte, korte bestreping, overgoten met licht roze waas,
zonder storende doorkleuring.
De stuit kleur rozerood in harmonie met de borstkleur.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zwart met grijzige zoming.
De vleugeldekveren en de secundaire vleugelpennen tonen brede zomen, deze vormen
duidelijke vleugelbanden, deze horen symmetrisch te zijn
De staartpennen bevatten witte onderspiegels
Hoorndelen:
Gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.
Een donker hoornkleurige snavel, de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel.

K.B.O.F.

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2010

MEESGOUDVINK X PALLAS ROODMUS (man)

Grootte:
Vorm:

K.

B.

O

.F
.

Uragus sibiricus lepedicus x carpodacus roseus

Ongeveer 16 cm.
Een forse vogel met een afgeronde borstlijn en een minimale nekinval.
Een vrij lange staart (kenmerk van de meesgoudvink).
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Rustig, fier en opgericht.
Kop:
De schedel is roodbruin met een zilverkleurige waas.
Een wijnrood gekleurd masker met in de keelstreek ook deze zilverkleurige staafjestekening.
In de teugelzone en de streep achter het oog meer donkerrood.
Rond de snavelinplant vertoont de vogel zwarte veertjes.
Borst, buik, flanken: Een flankmelanisatie is aanwezig.
De borst is egaal rosérood doorgekleurd zonder opbleking of vlekkerigheid.
Minder intense rosérode gemelaniseerde flanken doorlopend tot de aars.
De kleur van de buik komt overeen met de flankkleur.
Rugdek, stuit: Het rugdek is diep rose met een zwarte korte onderbroken bestreping.
De stuit is karmijnrood en dus dieper van kleur als de flanken.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart met een rode omzoming.
De vleugeldekveren zijn zwart omzoomd met een zilvergrijze waas, zo worden de vleugelbanden gevormd. Deze moeten symmetrisch zijn en niet storend doorgekleurd.
De staartpennen zijn zwart met een lichtrose omzoming,
De staartpennen bevatten witte tot roze onderspiegels
Hoorndelen : De snavel is donker hoornkleurig, de bovensnavel is iets donkerder met een zwart puntje.
De poten en tenen donkervleeskleurig met donkere nagels.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2010

MEESGOUDVINK x PALLAS ROODMUS (POP)

Grootte:
Vorm:

K.

B.

O

.F
.

Uragus sibiricus lepedicus x carpodacus roseus

Ongeveer 16 cm.
Een forse vogel met een afgeronde borstlijn met een minimale nekinval.
Een vrij lange staart (kenmerk van de meesgoudvink).
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Rustig, fier en opgericht.
Kop:
Een gemelaniseerde en getekende schedel.
Gemelaniseerde en getekende wangen.
Een getekende en gemelaniseerde keelstreek, dit alles in zijn geheel overgoten met een
roze tint.
Borst, buik, flanken: Getekende en gemelaniseerde flanken, het tekeningspatroon loopt door op de borst
vanaf de keel tot aan de onderbuik.
De onderbuik en de aarsstreek kleuren vaalwit.
Rugdek,stuit: Een gemelaniseerd rugdek met een zwarte, korte onderbroken bestreping.
De stuit iets dieper van kleur dan de flanken.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met grijze zoming.
De zomen van de vleugeldekveren en van de secundaire veren vormen duidelijk vleugelbanden, deze zijn symmetrisch
De staartpennen bevatten witte onderspiegels
Hoorndelen:
De snavel donker hoornkleurig, de bovensnavel iets donkerder.
Vleeskleurige loopbenen en tenen met donkere nagels.
K.B.O.F.

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2010

MELBA-ASTRILDE x DONKERRODE AMARANT

Houding
Kop

: Ongeveer 11 cm
: Vol, vrij gedrongen en robuust lichaam met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn.
Geen duidelijke nekinval.
Tamelijk sterk afgeplatte schedel.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
: Rustig, niet te sterk gedrukt.

K.

Grootte
Vorm

B.

O

.F
.

Pytillia melba x Lagonosticta aubriucata

: De kop vertoont een helderrood masker dat loopt tot halverwege de schedel en tot achter
het oog.
De rode kleur van de keel kleurt eveneens de bovenborst.
Duidelijk gesloten oogring.
De hals en het achterste gedeelte van de wangen zijn bruin tot bruingrijs.
Borst, buik, flanken: De rode kleur van de keel en het bovenste gedeelte van de borst gaat langzaam
over naar een bruine tint op het benedenste deel van de borst.
De buik en de flanken vertonen een bruine tint met witte gelijkgekleurde stippen.
De stippen verdwijnen naar de onderbuik toe.
Rugdek, stuit: Rug- en vleugeldek egaal bruin gemelaniseerd.
De stuit vertoont een egale roodbruine kleur.
De onderstaartdekveren moeten een minimale schubtekening vertonen.
Vleugel- en staartpennen: Egaal donkerbruin gekleurde vleugel- en staartpennen, zij zijn iets donkerder dan
het rugdek.
Hoorndelen : Vrij spitse roodgrijze snavel.
Loopbenen en tenen donker gemelaniseerd met donkere nagels.

K.B.O.F.©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2002

MEXICAANSE ROODMUS (phaeo) x KANARIE (phaeo)

Houding
Kop

: Ongeveer 14 cm.
: Vol lichaam met een volle borst, voldoende kopvolume met een licht afgeplatte schedel.
Rechte tot licht gebogen ruglijn met een minimale nekinval.
Vloeiende borstlijn die zeker niet hoekig mag zijn.
Staart in het verlengde van de lichaamsas, hangende staart en vleugels zijn foutief.
: Fier, zeker niet gedrukt. De vleugels sluiten op de stuit.

K.

Grootte
Vorm

B.

O

.F
.

Carpodacus mexicanus x Serinus canaria

: Licht gemelaniseerde wangen.
Licht gemelaniseerde koptekening startend na een voorhoofdsband.
Lichter gekleurde omranding van de ogen.
De wangen vertonen een grijze tint.
Overdreven schimmel op de nek en de keel storen het geheel.
Borst, buik, flanken: Egale borstkleur afnemend naar de buik toe. Hybriden van bepaalde varianten met
de Mex. Roodmus, die een strak afgelijnde borst hebben, vertonen deze strakke aflijning.
Voldoende flankmelanisatie met een duidelijke symmetrie, vergelijkbaar met deze van de
phaeo kanarie.
Rugdek, stuit: Rugdek bezit een voldoende hoeveelheid melanine en een regelmatig schubpatroon.
Een overdreven opkleuring die het schubpatroon verdringt is foutief.
Vleugel- en staartpennen: Vleugel- en staartpennen lipochroomkleurig met een duidelijke omzoming in
de melaninekleur van het schubpatroon.
De secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren zijn iets breder omzoomd
Hoorndelen : Loopbenen, tenen en nagels zijn in verhouding tot de kleur van de melanisatie.
Hoornkleurige snavel.

K.B.O.F.©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2005

MEXICAANSE ROODMUS X BARMSIJS (pop)

O

.F
.

Carpodacus mexicanus x Carduelis flammea

Ongeveer 13,5 cm afhankelijk van de barmsijs
Een volle borst met een vloeiende borstlijn, een rechte ruglijn en de staart in het verlengde
van de ruglijn. Een licht afgeplatte schedel in verhouding met het lichaam en een met een
minimale nekinval.
Houding:
Rustig en fier zonder hangende vleugels.
Kop:
Een gemelaniseerde schedel en petje.
Een uitgesproken kopbestreping doorlopend tot in de hals.
Het achterhoofd en de nek bruin gemelaniseerd.
Duidelijk afgetekende en gemelaniseerde wangen.
De zone rond de ogen bleker getint met een donkere teugelzone.
Borst, buik, flanken: Een duidelijke, symmetrische en gelijnde flanktekening, de tekening loopt op tot boven de
schouders en over de ganse borststreek.
De flanken gemelaniseerd met voldoende bruinbezit.
De tekening loopt ver door op de onderbuik tot de aarsstreek doch het patroon is minder
uitgesproken zichtbaar.
De opkleuring (geen vereiste bij de pop) is het geheel overgoten met een lichtroze waas.
Rugdek, stuit: Een gemelaniseerd rugdek met een donkerbruine tot zwarte regelmatige bestreping.
De stuit gemelaniseerd met een licht betrepingspatroon.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn bruinzwart met lichte zomen. De omzomingen van
de arm- en handpennen vormen de twee vleugelbanden deze horen symmetrisch en egaal
van kleur te zijn. De onderstaartveren tonen een duidelijk tekeningspatroon.
Hoorndelen:
Gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.
Een gelige snavel met een donker streepje op de spits van de bovensnavel.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
De snavel mag nooit doorgekleurd zijn.
Storende opkleuring (geen must bij de pop) is foutief.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2011

MEXICAANSE ROODMUS x GOUDVINK (MAN)

B.

O

.F
.

Carpodacus mexicanus x Pyrrhula pyrrhula

: Ongeveer 14 cm, afhankelijk van de gebruikte goudvink.
: Struise vogel met een volle borst en vol lichaam.
Rechte ruglijn, staartin het verlengde van de lichaamsas.
Rechte ruglijn, staart in het verlengde van de lichaamsas.
Vloeiende borstlijn en goed gesloten vleugels.
Tamelijk brede kop met een duidelijk afgeplatte schedel.
Snavel kort en stevig, bovensnavel licht gehaakt.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Teugel en streek rond het zwarte oog zijn zwart.
Een donker gemelaniseerde oogstreep, tamelijk ver doorlopend naar het achterhoofd.
Voorhoofd scharlakenrood, vanaf het midden tot in de nek een zwarte melanisatie. De wangen
zijn scharlakenrood met een blauwgrijze waas achter de oorveertjes (cirkelvormig).
De randveertjes van de onder- en bovensnavel zijn zwart.
Borst, buik, flanken: De borst is scharlakenrood naar de onderbuik overgaand in grijswit met een lichtroze
waas en een fijne grijszwarte bestreping. De flanken volgen de borstkleur met een lichtbruine
melanisatie en flanktekening.
Rugdek, stuit: Het rugdek moet voldoende bruin bezitten op een grijsblauwe ondergrond.
De rode kleur mag het rugmelanine niet overheersen. De stuit is roze tot rood gekleurd.
Vleugel- en staartpennen: De handpennen zijn zwart, de buitenvlag licht gezoomd. De armpennen zijn
zwart met blauwgrijze eindzomen. De schouderdekveren bevatten meer bruin.
Duidelijke en symmetrische, egaal gekleurde vleugelbanden die niet rood doorgekleurd
mogen zijn.
Hoorndelen : Donkergrijze bovensnavel, ondersnavel duidelijk lichter van kleur.
Poten en tenen zeer donker gemelaniseerd met zwarte nagels.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
Doorgekleurde omzomingen zijn foutief.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2008

MEXICAANSE ROODMUS X GOUDVINK (Pop)

: Ongeveer 14 cm, afhankelijk van het type goudvink.
: Struise vogel met een volle borst en vol lichaam.
Rechte ruglijn, staart in het verlengde van de lichaamsas.
Vloeiende borstlijn en goed gesloten vleugels.
Tamelijk brede kop met duidelijk afgeplatte schedel.
Snavel kort en stevig, bovensnavel licht gehaakt.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Voorhoofd bruin met een fijne bruine bestreping, vanaf het midden van de schedel tot in de nek
waar de bestreping intenser is. Wangen en kin zijn bruin met fijne bestreping.
De zone rond de oorveertjes heeft een blauwe waas (halve cirkel).
Borst, buik, flanken: Borst is bruin en egaal van kleur en in harmonie met de kopkleur en tevens voorzien
van een duidelijke bestreping. Naar de aarsstreek toe neemt de borstkleur in intensiteit af.
Symmetrische flanktekening, zonder opbleking. Hoe breder, intensiever en donkerder hoe
waardevoller.
Rugdek, stuit: Gelijkmatig verdeelde rugtekening met voldoende melanisatie, die zwaarder is dan de koptekening.
Stuit grijsblauw met een roze schijn.
Vleugel- en staartpennen: Vleugelpennen zwart. De omzomingen van de vleugeldekveren vormen duidelijke vleugelbanden.
Hoorndelen : Donkergrijze bovensnavel, ondersnavel duidelijk lichter van kleur.
Poten en tenen donker gemelaniseerd, nagels zwart.

K.

Grootte
Vorm

B.

O

.F
.

Carpodacus mexicanus x pyrrhula pyrrhula

Keurtechnische opmerkingen:
Bij opkleuring is de rode tint egaal verdeeld over gehele het lichaam.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2008

MEXICAANSE ROODMUS X GROENVINK (POP)

B.

O

.F
.

Carpodactus mexicanus x Carduelis chloris chloris

: Minimaal 14 cm.
: Een forse vogel met een vol lichaam en een volle borst.
Een vloeiende borstlijn, de vleugels goed sluitend op de stuit.
De kop in verhouding met het lichaam, met een licht afgeplatte schedel.
Houding
: Fier en rustig.
Kop
: Vanaf de bovensnavel een gemelaniseerde schedel, met een fijne bestreping.
Een duidelijke wenkbrauwstreep, tamelijk ver doorlopend naar het achterhoofd.
Afgetekende gemelaniseerde wangvlekken.
Duidelijke baardstrepen, de teugelstreek donker gemelaniseerd.
Borst, buik, flanken: De borst gemelaniseerd met een gelijnde tekening over ganse breedte.
De bestreping verfijnt pas op de onderbuik en aarsstreek.
De onderbuik en aarsstreek zijn ook minder gemelaniseerd, de overgang moet geleidelijk
verlopen.
De flanken gemelaniseerd met voldoende bruin phaeomelanine en met een duidelijke, brede
en gelijnde bestreping.
Rugdek, stuit: Het rugdek toont voldoende bruinbezit, egaal verdeeld met een donkere tekening.
De stuit is bruin.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met bruine zomen.
De handpennen en vooral de schouderdekveren tonen meer bruin en zijn ook breder gezoomd.
Hoger vernoemden vormen symmetrische vleugelbanden.
Hoorndelen : Een gemelaniseerde snavel, de bovensnavel is donkerder van kleur.
Loopbenen en tenen gemelaniseerd met donkere nagels.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
De buitenste slagpennen zijn in verhouding iets langer.
Deze hybride mag niet opgekleurd worden.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2007

MEXIAANSE ROODMUS x HAAKBEK (MAN)

Ongeveer 17 cm.
Een forse goedgevulde vogel met een volle borst en een vloeiende borstlijn.
Een rechte ruglijn met weinig of geen nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
Een iets langere bovensnavel of een lichtjes gekruiste snavel is een kenmerk van de haakbek
Houding:
Rustig, fier en opgericht.
Kop:
Een gemelaniseerde en gemarmerde schedel en duidelijk gestreept.
De koptekening loopt door op het achterhoofd, iets zwaarder naar de rug toe.
Getekende wangen en keelstreek overgoten met de lipochroomkleur.
Een lichtere kleur aan de snavelbasis is toegelaten.
Een donker gemelaniseerde teugelzone.
De typische wangbevedering van de haakbek is waarneembaar.
Borst, buik, flanken: Vanaf de keel tot in de borststreek lipochroomkleurig, onregelmatig overvloeiend naar
een grijzige borstkleur.
Een gestreepte en ononderbroken borsttekening, die afneemt naar de onderbuik toe.
Duidelijk gemelaniseerde en getekende flanken.
Rugdek,stuit: Het rugdek gestreept, kort en onderbroken zoals bij de haakbek
De stuit heeft de kleur van de schedel.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met een lichte zoming.
De omzoming van de vleugeldekveren en de secundaire pennen vormen duidelijke en
symmetrische vleugelbanden.
De typische visgraattekening aan de onderzijde van de staart moet aanwezig zijn.
Hoorndelen:
De snavel grijzig, de ondersnavel lichter van kleur.
De bovensnavel donkerder op het snavelpunt.
Donker gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels·
K.B.O.F.

K.

Grootte:
Vorm:

B.

O

.F
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Carpodacus mexicanus x pinicola enucleator

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2010

MEXICAANSE ROODMUS x HAAKBEK (POP)

Ongeveer 17 cm.
Een forse goedgevulde vogel met een volle borst en een vloeiende borstlijn.
Een rechte ruglijn met weinig of geen nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
Een iets langere bovensnavel of een lichtjes gekruiste snavel is een kenmerk van de haakbek
Houding:
Rustig, fier en opgericht.
Kop:
Een gemelaniseerde en gemarmerde schedel die duidelijk gestreept is.
De koptekening loopt door op het achterhoofd, iets zwaarder naar de rug toe.
Getekende wangen en keelstreek overgoten met de lipochroomkleur.
Een lichtere kleur aan de snavelbasis is toegelaten.
De typische wangbevedering van de haakbek is waarneembaar.
Borst, buik, flanken: Vanaf de keel tot in de borststreek lipochroomkleurig, onregelmatig overvloeiend naar
grijzige borstkleur.
Bij de pop is de lipochroomkleur minder intensief aanwezig.
Een gestreepte en ononderbroken borsttekening, die afneemt naar de onderbuik toe.
Duidelijk gemelaniseerde en getekende flanken.
Rugdek,stuit: Het rugdek gestreept, kort en onderbroken zoals bij de haakbek.
De stuit heeft de kleur van de schedel.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met een lichte zoming.
De omzoming van de vleugeldekveren en de secundaire pennen vormen duidelijke en
symmetrische vleugelbanden.
De typische visgraattekening aan de onderzijde van de staart moet aanwezig zijn.
Hoorndelen:
De snavel grijzig, de ondersnavel lichter van kleur.
De bovensnavel donkerder op het snavelpunt
Donker gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.
K.B.O.F.

K.

Grootte:
Vorm:

B.

O
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.

Carpodacus mexicanus x pinicola enucleator

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2010

MEXICAANSE ROODMUS X KANARIE

.F
.

Carpodacus mexicanus x Serinus canaria

: Ongeveer 14 cm.
: Vol lichaam met volle borst, voldoende kopvolume met een licht afgeplatte schedel.
Rechte tot licht gebogen ruglijn met een minimale nekinval.
Vloeiende borstlijn die zeker niet hoekig mag zijn.
Staart in het verlengde van de lichaamsas, hangende staart en vleugels zijn foutief.
: Fier, zeker niet gedrukt. De vleugels sluiten op de stuit.

B.

O

Grootte
Vorm

Houding

: Duidelijke baardstrepen, licht gemelaniseerde wangen. Een fijne koptekening startend na de
voorhoofdsband. Lichtergekleurde omzoming van de ogen.
De wangen vertonen een grijze tint bij de schimmelvogels.
Overdreven schimmel op nek en keel storen het geheel.
Borst, buik, flanken: Egale borstkleur afnemend naar de buik toe. Hybriden van bepaalde varianten met
de Mex. Roodmus, die een strak afgelijnde borst hebben, vertonen deze strakke aflijning.
Voldoende flankmelanisatie met een duidelijke symmetrische en goed afgelijnde tekening.
Rugdek, stuit: Het rugdek bezit een hoeveelheid bruine phaeomelanine en een regelmatige zwarte bestreping. Roze tot rode stuitkleur.
Een overdreven opkleuring van duidelijk rode kleur die het bruin verdringt in het rugdek is
foutief.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een lichtbruine omzoming aangevuld met de lipochroomkleur.
De secundaire vleugelpennen zijn breder omzoomd, dit geldt ook voor de vleugeldekveren.
Deze omzomingen vormen de beide vleugelbanden.
De buitenste twee vleugelpennen zijn in verhouding tot de andere tamelijk lang.
Hoorndelen : Donkere loopbenen, tenen en nagels.
Hoornkleurige snavel met een donkere punt, de ondersnavel is iets lichter van kleur dan de
bovensnavel.

K.

Kop

POP

: De flanktekening moet doorlopen naar het midden van de borst.
De rode kleur is minder diep en er vertoont zich meer phaeomelanine in borst en flanken.
De koptekening loopt duidelijk verder door naar de snavel.

KEURTECHNISCHE OPMERKING
: Bij de mannen dient de rode grondkleur aanwezig te zijn.

K.B.O.F. ©
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MEXICAANSE ROODMUS X KANARIE (POP)

B.
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Carpodacus mexicanus x Serinus canaria

: Ongeveer 14 cm.
: Vol lichaam met volle borst, voldoende kopvolume met een licht afgeplatte schedel.
Rechte tot licht gebogen ruglijn met een minimale nekinval.
Vloeiende borstlijn die zeker niet hoekig mag zijn.
Staart in het verlengde van de lichaamsas, hangende staart en vleugels zijn foutief.
Houding
: Fier, zeker niet gedrukt. De vleugels sluiten op de stuit.
Kop
: Duidelijke baardstrepen, licht gemelaniseerde wangen. Een fijne koptekening startend
vanaf de snavel. Lichtergekleurde omzoming van de ogen.
De getekende en gemelaniseerde wangen vertonen een grijze tint bij de schimmelvogels.
Overdreven schimmel op nek en keel storen het geheel.
Borst, buik, flanken: Egale borstkleur afnemend naar de buik toe. De rode kleur is duidelijk minder diep
en er vertoont zich meer phaeomelanine op de borst dan bij de mannelijke exemplaren.
Voldoende flankmelanisatie met een duidelijke symmetrische en goed afgelijnde tekening
De flanktekening moet doorlopen naar het midden van de borst.
Rugdek, stuit: Het rugdek bezit een hoeveelheid bruin phaeomelanine en een regelmatige zwarte bestreping. Een overdreven opkleuring die het bruin verdringt op het rugdek is foutief.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een lichtbruine omzoming aangevuld met de lipochroomkleur.
De secundaire vleugelpennen zijn breder omzoomd, dit geldt ook voor de vleugeldekveren.
Deze omzomingen vormen de beide vleugelbanden.
De buitenste twee vleugelpennen zijn in verhouding tot de andere tamelijk lang.
Hoorndelen : Donkere loopbenen, tenen en nagels.
Hoornkleurige snavel met een donkere punt, de ondersnavel is iets lichter van kleur dan de
bovensnavel.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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MEXICAANSE ROODMUS X KRUISBEK (MAN)

B.
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.

Carpodacus mexicanus x Loxia curvirostra

: Ongeveer 14 cm.
: Een volle kop met een afgeplatte schedel en een kegelvormige snavel.
De snavel is gekruist ofwel is de bovensnavel langer dan de ondersnavel.
Een struise vogel met een volle borst en een vol lichaam.
Een rechte tot lichtronde ruglijn, een lichte nekinval en een staart in het verlengde van de
lichaamsas. Een tamelijk brede en gekeepte staart.
Houding
: Rustig, fier en licht gehurkt.
Kop
: Schedel en hals duidelijk en egaal rood gemelaniseerd met een duidelijke bestreping van de
kruisbek. De wangen en de keel zijn eveneens egaal rood gemelaniseerd.
Een lichte opbleking aan de ondersnavel is mogelijk.
De teugelzone is bruin gemelaniseerd. De zone rond de oren (specifiek bij de kruisbek), is
bruin gemelaniseerd en een ietwat losse bevedering in deze zone is normaal.
Borst, buik, flanken: Op de bovenborst een lichtgehamerde rode kleur die afneemt in intensiteit naar de
onderbuik.
Vanaf de borst tot diep op de buikstreek een regelmatige bruin gemelaniseerde tekening.
De flanktekening bruin gemelaniseerd en meer gelijnd dan de borsttekening.
Rugdek, stuit: Het rugdek is warmbruin gemelaniseerd met een regelmatig verdeelde bestreping.
De stuit is roodbruin.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met een bruine omzoming.
De handpennen vertonen een zeer fijne nietgemelaniseerde tot lichtroze omzoming.
De armpennen en de schouderdekveren hebben een bredere bruine omzoming die de
vleugelbanden vormen.
De onderstaartveren zijn vuilwit met een duidelijke visgraattekening.
Hoorndelen : De poten en tenen zijn donker gemelaniseerd met donkere nagels. Poten met een geschubde
structuur zijn een kenmerk van de kruisbek.
De bovensnavel donker gekleurd, iets lichter naar de punt toe.
De ondersnavel is lichter van tint.
De hoorndelen niet doorgekleurd.

K.

Grootte
Vorm
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MEXICAANSE ROODMUS X KRUISBEK (POP)

: Ongeveer 14 cm.
: Volle vrij zware kop met een afgeplatte schedel, daarbij een kegelvormige snavel.
De snavelpunten kunnen kruisen, of de bovensnavel kan iets langer zijn dan de ondersnavel.
Vol lichaam met voldoende volume. Volronde borst.
Rechte tot lichtronde rug met een lichte nekinval.
Staart tamelijk breed en ingekeept.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding
: Rustige matig opgerichte houding.
Kop
: Schedel en hals warm bruin gemelaniseerd met een duidelijke bestreping.
Wangen bruin gemelaniseerd, keel zwakker gemelaniseerd, doch met een duidelijke keelbestreping uitvloeiend naar de wangen toe.
Een zwakkere gemelaniseerde omranding van het oog.
Borst, buik, flanken: Bovenborst, bruin tot roodbruin van tint.
Vanaf de onderborst tot diep in de buikstreep een zwakbruine melanisatie met een regelmatig
verdeelde bestreping.
De aarsstreek is vuilwit van tint.
Flanken warmbruin gemelaniseerd met een duidelijke bestreping.
Rugdek, stuit: Rugdek warmbruin gemelaniseerd met een regelmatig verdeelde bestreping.
Stuit bruin gemelaniseerd.
Onderstaartdekveren vuilwit met een typische visgraattekening van de kruisbek.
Vleugel en staartpennen: Vleugel- en staartpennen zwart gemelaniseerd met een minimale bruine
omzoming. De primaire vleugelpennen en staartpennen vertonen zeer fijne ongemelaniseerde
omzoming.
De secundaire vleugelpennen en vleugeldekveren vertonen een bredere bruine omzoming die
twee vleugelbanden vormen.
Hoorndelen : De loopbenen en tenen donker gemelaniseerd met zwarte nagels.
Bovensnavel donker gemelaniseerd, iets verblekend naar de snavelsnede toe.
De ondersnavel is veel zwakker gemelaniseerd.

K.

Grootte
Vorm
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MOLUKKENBRONZEMAN X ZWARTKOPNON

: Ongeveer 11 cm.
: Tamelijk gevuld lichaam met volle borst en een vrij rechte ruglijn.
Lichte nekinval en een matig afgeplatte schedel.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Schedel, hals, keel en wangen zijn egaal zwart.
In de overgang van de rug en buik bevat dit zwarte masker een bruine schakering.
Borst, buik, flanken: De borst is zwartbruin overgaand naar donkerbruin op de onderbuik.
De onderbuik is voorzien van voldoende en gelijkmatig verdeelde witte tekening van het molukkenbronzemannetje, ook op de onderstaartveren.
De flanken zijn donkerbruin doorlopend in een smalle zone op de borst.
Rugdek, stuit: Rug en vleugeldek zijn egaal bruin.
De stuit is zwartbruin.
Vleugel- en staartpennen: Egaal donkerbruin gekleurde vleugelpennen.
De slagpennen zijn meer zwartbruin. De staartpennen zijn zwartbruin..orende strepen.
De ondersnavel is lichter van kleur.
Loopbenen en tenen donker gemelaniseerd, donkere nagels

K.

Grootte
Vorm
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Lonchura molucca x Lonchura atricapilla

K.B.O.F. ©
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NAPOLEON x ZILVERBEK

.F
.

Estrilda troglodytes x Lonchura cantans

Ongeveer 10,5 cm.
Een vogel met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
De kop in verhouding met het lichaam en met een licht afgeplatte schedel.
Houding:
Licht gehurkt en zo rustig mogelijk.
Kop:
Een bruin gemelaniseerde schedel met een gehamerd tekeningpatroon, in de nek tot de
aansluiting met het rugdek lichter van tint.
Een ononderbroken oogring.
Rond de ogen en in de teugel een rode melanisatie die ver doorloopt achter het oog en de
afscheiding vormt met de schedelkleur.
Egaal gemelaniseerde wangen, een rood gemelaniseerd befje uitlopend in de borstkleur.
Borst, buik, flanken: De borst en onderbuik gemelaniseerd met een dwarstekeningpatroon overgoten met
lichtroze waas. De aarsstreek vaalwit ook met roze waas.
Gemelaniseerde flanken met een dwarstekeningpatroon.
De broektekening is minder uitgesproken.
Rugdek, stuit: Het rugdek bruinroze van kleur.
De stuit iets donkerder dan het rugdek met eveneens een rode waas.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn donkerder van kleur dan het rugdek.
De vleugeldekveren en het rugdek dienen eenkleurig te zijn.
De staartpennen vertonen de kleur van de vleugelpennen.
Hoorndelen:
Hoornkleurige loopbenen,tenen en teennagels.
Een vleeskleurige snavel met lichtroze schijn, de bovensnavel zelfs iets donkerder roze schijn

K.

B.

O

Grootte:
Vorm:
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OEGANDAMOZAMBIQUESIJS x MEXICAANSE ROODMUS (POP)

B.
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Serinus mozambicus granti x carpodacus mexicanus

Ongeveer 13 cm.
Een goed gevulde vogel met een ietwat ronde ruglijn en een lichte nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
De kop in verhouding met het lichaam.
Houding:
Rustig en opgericht.
Kop:
Een gemelaniseerde schedel met een fijne bestreping.
Duidelijke en symmetrische baardstrepen en een lipochroomkleurige keelstreek.
De voorhoofdsband al dan niet onderbroken.
Wenkbrauwstrepen die uitlopen ver achter de ogen en daar de begrenzing vormen van de
gemelaniseerde wangen.
Een donkere teugelzone met ook nog een gele vlek tussen baardstrepen en wangvlek.
Borst, buik, flanken: Duidelijk getekende en gemelaniseerde flanken.
Een gestreepte en onderbrokene borsttekening die afneemt naar de onderbuik toe,
overgoten met een gele waas.
Rugdek,stuit: Een gemelaniseerd rugdek met een korte onderbrokene bestreping.
De stuit is geel gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwartbruin met gelige zoming.
De staartpennen tonen een lichte opbleking op de toppen.
De omzoming van de schouderdekveren en de secundaire pennen vormen duidelijke en
symmetrische, eenkleurige vleugelbanden.
Hoorndelen:
Donker gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.
Een donker hoornkleurige snavel, de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel.

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
Een lichtergetinte oogomranding vooral aan de onderzijde van de ogen is typisch voor
hybriden met de mozambiquesijs.

K.B.O.F. ©
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PADDA X DIAMANTVINK
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Padda oryzivora x Emblema guttata

: Ongeveer 13,5 cm.
: Forse vogel met een volle borst en een mooie afgeronde borstlijn.
Licht gebogen tot rechte ruglijn, staart in het verlengde van de lichaamsas.
Lichte nekinval.
Houding
: Fier, opgericht en zo rustig mogelijk.
Kop
: Zwart gemelaniseerde schedel tot in de nek.
De typische wangen van de padda moeten zichtbaar zijn. Zij mogen niet samenvloeien in de
nekstreek, dus een aflijning is gewenst.
Een mooi gesloten, koraalrode oogring die typisch is voor de padda en de diamantvink.
De keel vertoont dezelfde kleur als de schedel, zonder opbleking onder de snavelinplant.
Borst, buik, flanken: Duidelijke borstaflijning zonder inkeping.
Getekende en symmetrische flanken;
De crèmekleurige buik is egaal van kleur en loopt uit naar een witkleurige aarsstreek.
Rugdek, stuit: Het rugdek zo egaal mogelijk van kleur.
De stuit is donker koraalrood.
Vleugel- en staartpennen: Egaal donkergekleurde vleugel- en staartpennen.
Het geheel vertoont een egale bevedering.
De onderstaartveren zijn beigewit.
Hoorndelen : Loopbenen, tenen en nagels zijn egaal hoornkleurig.
De snavel is oranjerood.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
Onderbroken oogringen, onzuivere flanken en/of ruw rugdek, zijn veel voorkomende fouten.

K.B.O.F. ©
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PURPERGRANAATASTRILDE x BLAUWFAZANTJE

Ongeveer 13 cm
Een volslanke vogel met een rechte ruglijn minimale nekinval.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Staartpennen trapsgewijs.
Houding:
Fier en zo rustig mogelijk.
Kop:
Het voorhoofd en het masker: azuurblauw.
Op de schedel, vanaf de afscheiding van masker, donkerbruin tot in de nek.
De teugelzone is donkerder gemelaniseerd.
Een ononderbroken oogring is vereist.
Borst, buik, flanken: De kleur van de keelstreek behoudt zijn intensiteit op de borst en in de flanken, zonder
onderbreking.
De borstkleur loopt ver door naar de onderbuik en de anus, om over te gaan naar grijzig.
De blauwe kleur maximaal en zo gelijk mogelijk verdeeld.
Rugdek,stuit: Het rugdek zwartbruin gemelaniseerd.
De stuit is azuurblauw.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwartbruin met lichtere zomen.
De bovenstaartveren zijn blauw.
De onderstaartveren zijn meer donkerbruinig met een blauwe waas.
Hoorndelen:
Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.
Een rode snavel, lichter aan de inplant.

K.

Grootte:
Vorm:
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Uraeginthus ianthinogaster x Uraeginthus bengalus

Keurtechnische opmerkingen:
Het poptype bezit minder blauw en is meer bruinig over het geheel.

K.B.O.F.
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ROODKOPAMADINE X BANDVINK

.F
.

Amadina erythrocephala x Amadina fasciata fasciata

: Ongeveer 12 cm.
: Een lichtafgeplatte schedel met een vol lichaam en een vloeiende ronde borstlijn. Een rechte
ruglijn zonder nekinval en de staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Rustig en fier opgericht.
Kop
: Het masker en de wangen zonder uitlopers zijn donkerrood gekleurd.
Op het voorhoofd, vanaf de bovenbek, dezelfde melanisatie als op de wangen doch minder
intens en afnemend naar de nek toe en zo overgaand in de nekkleur.
De schedel is gehamerd.
Een ononderbroken oogring en een gemelaniseerde teugelzone.
Snorhaartjes zijn mogelijk aanwezig (roodkopamadine).
Borst, buik, flanken: De bovenborst is gemelaniseerd, afnemend naar de onderborst.
De tekening van de roodkopamadine vinden wij terug vanaf het keelmasker tot ver op de
onderbuik en de flanken. De flanken vertonen melanisatie.
De buikstreek is roestbruin van kleur.
Rugdek, stuit: Het rugdek is gemelaniseerd en licht gewolkt.
De stuit is grijsachtig en vertoont tekening.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met een warmbruine zoming.
De vleugeldekveren zijn warmbruin met lichtere zomen.
De schouderdekveren zijn warmbruin en gezoomd. De omzomingen vormen duidelijke vleugelbanden.
De bovenstaartdekveren zijn zwart, de onderstaart meer bruinachtig.
Hoorndelen : Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.
Hoornkleurige snavel. De bovensnavel vertoont een zijdelingse overlapping van de ondersnavel.

K.

B.
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Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
: Hybriden worden slechts positief beoordeeld indien zij duidelijke kenmerken van beide
ouders vertonen. De vrouwelijke hybride van roodkopamadine x bandvink voldoet niet
aan de duidelijke kenmerken van beide ouders.

K.B.O.F. ©
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SIJS BRUINPASTEL X BARMSIJS CABARET (POP)
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Carduelis spinus x Carduelis flammea cabaret

: Ongeveer 12 cm.
: Een goed gevulde vogel met een vloeiende borstlijn en minimale nekinval.
Een ronde schedel, een rechte ruglijn en de staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Een duidelijk gemelaniseerde schedel met bestreping vanaf de bovenbek.
Het petje kan een lichte oranjetint tonen, afkomstig van het roodbezit van de barmsijs.
Duidelijke wenkbrauwstrepen zonder onderbreking en/of storende uitlopers (brilvorming).
Gemelaniseerde wangen met een donkere teugelzone.
Een beginnend of volledig befje is een pluspunt.
Borst, buik, flanken: Gemelaniseerde flanken met een duidelijke, gelijnde flanktekening.
De borst gemelaniseerd met een tekeningpatroon tot aan de schouders en matig naar het
midden van de borst.
Een lichte oranjetint op de borst, afkomstig van de barmsijs, is mogelijk.
Rugdek, stuit: Een egaal gemelaniseerd rugdek met bestreping.
De donkere driehoek (pastel sijs) is goed waarneembaar.
Een geelbruine stuit.
Vleugel- en staartpennen: De pastelfactor moet zo volledig mogelijk verdeeld zijn over de vleugelpennen.
De zomen op de armpennen en de vleugeldekveren zijn duidelijk waar te nemen en vormen
de vleugelbanden.
De zomen op de armpennen en de vleugeldekveren zijn duidelijk waar te nemen en vormen
de vleugelbanden, deze horen symmetrische te zijn.
Hoorndelen : Een gele snavel met een donker streepje op de top van de bovensnavel.
Voldoende donkere loopbenen en nagels.

K.
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SIJS x BARMSIJS MAN

Ongeveer 11,5 cm.
Een volslanke vogel met een vloeiende borstlijn.
En een rechte ruglijn zonder noemenswaardige nekinval. Een goed gewelfde schedel zonder
noemenswaardige afplatting de staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Fier doch erg bewegelijk.
Kop:
De schedel gemarmerd vanaf de bovensnavel zonder brilvorming.
Het petje kan een zeer licht oranje schijn vertonen, dit is niet foutief.
Een duidelijke wenkbrauwstreep zonder onderbreking, een donker gemelaniseerde
teugelzone.
Een minimale bef is aanwezig, de wangen donker gemelaniseerd.
Borst, buik, flanken: Een geelgroene bovenborst met een mogelijk oranje schijn overgaand naar vaalwit op
de borst en onderbuik.
Goed gemelaniseerde flanken duidelijke en goed gelijnde flanktekening.
Rugdek, stuit: Het rugdek donker gemelaniseerd met een regelmatige korte zwarte bestreping.
De stuit groenachtig met duidelijke melanisatie en een fijn streepjespatroon.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart met een fijne gele zoming (spiegel).
De omzoming van de vleugeldekveren en de secundaire vleugelpennen vormen
symmetrische vleugelbanden. De armpennen vertonen een brede zoming.
De staartpennen zijn zwart met een gele buitenvlag aan de inplant.
Hoorndelen:
Loopbenen en tenen zo donker mogelijk gemelaniseerd met donkere nagels.
Geelachtige hoornkleurige snavel met een donker streepje op de punt van de bovensnavel.
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Carduelis spinus x carduelis flammea cabaret
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SIJS x BARMSIJS POP
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Carduelis spinus x carduelis flammea cabaret

Ongeveer 11,5 cm.
Een volslanke vogel met een vloeiende borstlijn. En een rechte ruglijn zonder noemenswaardige nekinval. Een goed gewelfde schedel zonder noemenswaardige afplatting de
staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Fier doch erg beweeglijk.
Kop:
De schedel gemelaniseerd, met fijne lengtestreepjes die zo dicht mogelijk aan de snavel
beginnen.
Een wenkbrauwstreep zonder onderbreking.
Een donker gemelaniseerde teugelzone.
Duidelijk gemelaniseerde wangen en getekend.
Borst, buik, flanken: Een egaal gemelaniseerde egaal beige borstkleur afnemend naar vaalwit in de
onderbuik en aarsstreek.
Goed gemelaniseerde flanken met een duidelijke en gelijnde flanktekening.
Rugdek, stuit: Het rugdek bruin gemelaniseerd met een regelmatig zwart tekeningspatroon.
De stuit bruin met donkere streepjes.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel en staartpennen zijn zwart met lichte zomen.
De omzoming van de vleugeldekveren en de secundaire vleugelpennen vormen symmetrische vleugelbanden. De armpennen vertonen brede zomen.
Hoorndelen:
Loopbenen en tenen zo donker mogelijk gemelaniseerd met donkere nagels.
Geelgetinte hoornkleurige snavel met een donker streepje op de punt van de bovensnavel.

K.

Grootte:
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SIJS x FRATER

Minimum 12 cm.
Een tamelijk slanke vogel met een volle borst en een vloeiende borstlijn.
Een rechte ruglijn met een zeer lichte nekinval.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Relatief lange vleugels en staart. De staart is gevorkt.
Houding:
Fier en rustig
Kop:
Goed gemelaniseerde schedel met een duidelijke tekening beginnend vanaf de boven-snavel
en uitlopend naar het rugdek.
Een blekere niet symmetrische oogomranding.
Een donker gemelaniseerde teugelzone.
Een lichtere keelstreek met een donkere tekening. Een aanzet tot befje is mogelijk.
Borst, buik, flanken: Een zo egaal mogelijke beigeachtige borstkleur met lichte melanisatie.
De borstkleur evalueert naar vaalwit op de onderbuik en aarsstreek.
De flanken goed gemelaniseerd met duidelijke symmetrische flanktekening uitlopend naar de
borst en de schouder.
Rugdek, stuit: Een bruin gemelaniseerd rugdek en een duidelijke regelmatige zwarte bestreping.
De stuit groenbruin en gemarmerd.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel - en staartpennen zijn zwart met vaalwitte omzoming.
Duidelijk waarneembare vleugelspiegels.
De secundaire vleugelpennen en vleugeldekveren gezoomd, die duidelijke vleugelbanden
vormen
Hoorndelen:. Donker gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.
Een geelachtige snavel met zwart streepje naar de punt van de bovensnavel.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

O

.F
.

Carduelis spinus x carduelis flavirostris

K.B.O.F.©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2009

SIJS x GROENVINK

B.

O

.F
.

Carduelis spinus x Carduelis chloris

: Ongeveer 12,5 cm.
: Een vol lichaam met een vloeiende borstlijn en een licht gebogen ruglijn. Praktisch geen
nekinval en de staart in het verlengde van de ruglijn.
De kop in verhouding met het lichaam.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Een afgetekend petje beginnend vanaf de bovensnavel. Lichte baardstrepen en gemelaniseerde wangen. Duidelijke wenkbrauwstrepen naar achteren doorlopend, waar zij de gemelaniseerde wangen begrenzen. Een donkere teugelzone. Een beginnend befje kan zichtbaar zijn. Geen brilvorming, een lichte voorhoofdband is toelaatbaar. De schedel van de
pop is lichter gemelaniseerd met een streepjespatroon.
De achterschedel is gemelaniseerd met een regelmatige bestreping.
Borst, buik, flanken: Een egale borstkleur met een lichte melanisatie op de bovenborst. De melanisatie
vermindert naar de buik toe om op de aarsstreek te verdwijnen, dit alleen bij de man.
Licht gemelaniseerde flanken bij de pop en een gelijnde symmetrische flanktekening.
Bij de mannelijke hybriden is deze tekening minder uitgesproken.
Rugdek, stuit: Het rugdek gemelaniseerd met een duidelijke bestreping.
De stuit gemelaniseerd met een lichte tekening.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met geelachtige zomen.
De omzoming van de vleugeldekveren vormt een duidelijke vleugelband, meer uitgesproken
bij de pop. De typische spiegeltjes, afkomstig van de sijs, zijn aanwezig evenals de grotere
vleugelspiegels afkomstig van de groenvink. De duimvleugel bij de mannelijke hybriden kan
geel van kleur zijn.
Over het geheel genomen komt de gele melanisatie meer tot uiting bij de mannelijke hybriden,
terwijl er bij de pop meer tekening aanwezig is.
Hoorndelen : Vleeskleurige loopbenen en tenen met donker hoornkleurige nagels.
Een hoornkleurige snavel met een donker streepje op de bovensnavel.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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SIJS X KANARIE

O

.F
.

Carduelis spinus x Serinus canaria

: Ongeveer 12,5 cm
: Spoelvormig lichaam met een volle borst en een rechte ruglijn met weinig of geen nekinval.
Vloeiende borstlijn.
Kopje voldoende volume zodat er geen wanverhoudingen bestaan.
: Rustige niet te fel gedrukte houding.

B.

Grootte
Vorm

Houding

: Goed donker tot aan de snavel, gemelaniseerde bovenschedel die een marmerend patroon
vertoont. Hoe donkerder de bovenschedel hoe waardevoller.
Duidelijke wenkbrauwstreep die mag doorlopen tot aan de snavel, zonder onderbreking en
zonder verbredingen boven of voor het oog.
Duidelijke baardstrepen, bef toegelaten maar niet noodzakelijk.
Duidelijke melanisatie op de wangen.
Borst, buik, flanken: Egale borstkleur afnemend in kleur naar het onderlichaam toe.
Voldoende melanisatie in de flanken.
Duidelijke flanktekening al of niet onderbroken en goed gelijnd.
Opgebleekte flanken zijn foutief.
Rugdek, stuit: Regelmatige donkere bestreping.
Matig bezit van bruin phaeomelanine, zodat het algemeen beeld niet gestoord wordt.
Vleugel- en staartpennen: Zwart zonder uitloging maar met een duidelijke omzoming.
De omzomingen van de secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren vormen twee vleugelbanden.
Hoorndelen : Poten en tenen zo donker mogelijk met zwarte nagels.
Donkere snavel, in verhouding met de melanisatie van het lichaam.

K.

Kop

POP

K.B.O.F. ©

: De schedel is minder gemelaniseerd. Het geheel vertoont een minder diepe lipochroomkleur
en een verhoogd bezit aan bruin phaeomelanine. De flanken zijn iets opgebleekt.
De flanktekening loopt verder uit naar de borst toe.
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SPITSSTAARTAMADINE ISABEL X CERESAMADINE ISABEL

O

.F
.

Poephila acuticauda x Aidemosyna modesta

: Ongeveer 13 cm.
: Vrij gedrongen, fors lichaam met een vloeiende borstlijn.
Een licht gebogen ruglijn met een minimum aan nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Staart trapsgewijs.
Kop in verhouding met het lichaam. Schedel licht afgeplat.
Houding
: Rustig, half opgericht.
Kop
: Kop voldoende bruin en regelmatig gemelaniseerd.
Een duidelijke egaal donkerbruin gemelaniseerde en goed afgelijnde bef.
Een duidelijke en gesloten oogring.
Egaal donkerbruin gemelaniseerde teugelzone.
Een lichter gemelaniseerde smalle wenkbrauwzone en oogomranding.
Borst, buik, flanken: De typische cerestekening moeten wij terugvinden op borst en flanken.
Een symmetrische lichtbruine (isabel) flanktekening.
De borsttekening moet zo diep mogelijk doorlopen. De flanktekening zal duidelijker worden
daar waar de spitsstaart de broektekening toont.
Rugdek, stuit: Egaal beigebruin rugdek overgaand naar crème in de richting stuit, die wit is.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn egaal crèmekleurig met lichtere zomen.
De typische vleugeltekening (stippen) alsook de stippen op de vleugeldekveren zijn een vereiste.
De staartpennen zijn bruin. De buitenste staarttoppen zijn wit omzoomd.
De vleugeltekeningen moeten egaal van kleur zijn.
Hoorndelen : De poten en tenen vleeskleurig en de nagels donker vleeskleurig.
De snavel oranjekleurig (lichter van tint bij de geelsnavel) met een bruinachtig waas.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
De tekeningen zijn minder contrastrijk doch moeten allen aanwezig zijn zoals vereist bij de
Hybriden van de natuurkleurigen.

K.B.O.F. ©
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SPITSSTAARTAMADINE X CERESAMADINE

B.

O

.F
.

Poephila acuticauda x Aidemosyna modesta

: Ongeveer 13 cm.
: Vrij gedrongen, fors lichaam, een vloeiende borstlijn en een licht gebogen ruglijn met een
minimum aan nekinval.
Trapsgewijze staart in het verlengde van de lichaamsas.
Kop in verhouding met het lichaam. Schedel licht afgeplat.
Houding
: Rustig, half opgericht.
Kop
: Kop voldoende donker en gelijkmatig gemelaniseerd.
Een duidelijke goed gemelaniseerde en goed afgelijnde bef.
Een duidelijke en gesloten oogring.
Een egaal gekleurde donkere teugelzone.
Een lichter gemelaniseerde smalle wenkbrauwzone en oogomranding.
Borst, buik, flanken: De typische cerestekening moeten wij terugvinden op borst en flanken.
De flanktekening is bruin en symmetrisch. De borsttekening moet zo diep mogelijk doorlopen.
De flanktekening zal duidelijker worden op de plaats waar de spitsstaartamadine de broekkening toont.
Rugdek, stuit: Een egaal gemelaniseerd bruingrijs rugdek.
De stuit is wit.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn egaal bruin gekleurd.
De typische vleugeltekening van de ceresamadine alsook de stippen op de vleugeldekveren
zijn vereist. De buitenste staarttoppen zijn wit omzoomd.
De vleugeltekeningen moeten egaal van kleur zijn.
Hoorndelen : Egaal gemelaniseerde loopbenen en tenen en hoornkleurige nagels.
Snavel rood (lichter van kleur bij de geelsnavel) met een zwarte waas op de bovensnavel.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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SPITSSTAART x DIAMANTVINK

B.

O

.F
.

Poephilia acuticauda x emblema guttata

Ongeveer 12 cm.
Een nogal gedrongen lichaam met een vloeiende borstlijn en licht gebogen ruglijn met een
lichte nekinval.
Houding:
Rustig en opgericht.
Kop:
Een egaal gemelaniseerde schedel met een licht streepjespatroon vanaf de bovensnavel.
Gemelaniseerde wangen lichter van tint dan de schedel.
Een zwart gemelaniseerde teugelzone en een gesloten oogring.
Een duidelijke bef gescheiden van de bovenborst door een bleke zone in de keelstreek.
Borst, buik, flanken: De bovenborst egaal gemelaniseerd evoluerend naar grijswit op de onderbuik en de
aarsstreek.
De flanken gemelaniseerd en met een dwars tekeningspatroon.
De broektekening moet aanwezig zijn.
Rugdek, stuit: Een egaal gemelaniseerd rugdek.
Een gemelaniseerde stuitkleur van roze tot rood getint.
Vleugel- en staartpennen:De vleugel- en staartpennen egaal gemelaniseerd, in harmonie met de rugkleur
doch iets donkerder.
De vleugelpennen tonen een bleke zoming.
De staartpennen nog iets donkerder dan de vleugelpennen.
De middelste staartpennen zijn iets verlengd en spits uitlopend.
Hoorndelen:. De snavel egaal rood gekleurd.
Vleeskleurige loopbenen en tenen met hoornkleurige nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

K.B.O.F. ©
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SPITSSTAARTAMADINE X ZEBRAVINK

.F
.

Poephilia acuticauda x Emblema guttata
Kleurslag zebravink: Klassiek grijs of bruin

: Ongeveer 12 cm.
: Tamelijk vol, vrij gedrongen lichaam met een vloeiende borstlijn, een rechte ruglijn.
Een minimale nekinval.
Voldoende volle kop.
Houding
: Rustig, niet te sterk gedrukte houding.
Kop
: Egaal gemelaniseerde schedel hals en wangen.
Een zwakker gemelaniseerde oogrand.
Duidelijke afgelijnde bef
Een bleke zone tussen bef en wangen maximaal tot de bovenzijde van het oog doorlopend.
De bef is afgebakend door een bleke zone in de keelstreek.
De onderkeel mag een streepjespatroon afkomstig van de zebratekening van zebravink
tonen.
Een minimale snavelstreep is een pluspunt.
Borst, buik, flanken: De bovenborst egaal gemelaniseerd.
De buik is vuilwit tot crème van tint.
De flanken vertonen minstens een symmetrisch dwars tekeningpatroon in de zone waar de
spitstaart de broek vertoont.
Rugdek, stuit: Een egaal rugdek.
De stuit is helder gekleurd zonder melanisatie.
Vleugel- en staartpennen: Vleugel- en staartpennen duidelijk donkerder gemelaniseerd dan het rugdek.
De staartpennen zijn meestal iets donkerder dan de vleugelpennen.
De staartdekveren vertonen een regelmatige bloktekening.
De middelste staartpennen zijn iets verlengd en spits uitlopend.
Hoorndelen : Egale oranje getinte loopbenen en tenen met egaal gekleurde nagels
Snavel egaal oranje rood tot koraalrood gekleurd .

K.

B.

O

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
Bij hybriden met andere kleurslagen van de zebravink kunnen afwijkingen toegestaan
worden voor zover ze terug te wijzen zijn naar een typische tekening van de moeder.

K.B.O.F. ©
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SPITSSTAART x ZILVERBEK

B.

O

.F
.

Poephilia acuticauda x lonchura cantans

Ongeveer 11,5 cm.
Een ietwat gedrongen lichaam met een vloeiende borstlijn, een licht gebogen ruglijn met een
lichte nekinval.
De middelste staartpennen verlengd en spits uitlopend.
Houding:
Rustig en lichtjes gebogen.
Kop:
Een gemelaniseerde schedel vanaf de bovensnavel met een licht gehamerd
tekeningpatroon.
Afgetekende en gemelaniseerde wangen.
Een zwart gemelaniseerde teugelzone en een volledig gesloten oogring.
Een zo goed mogelijke getekende bef.
Borst, buik, flanken: Een egaal gemelaniseerde bovenborst uitlopend naar de schouders en de flanken.
De flanken gemelaniseerd met een licht dwars tekeningpatroon.
De broektekening is duidelijk waarneembaar en zwart gemelaniseerd.
De borstkleur loopt ver door tot aan de broek.
De onderstaart en aarsstreek zijn beige wit.
Rugdek, stuit: Een egaal gemelaniseerd rugdek.
Een witte stuit met een dwars tekeningpatroon.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen egaal bruinzwart gemelaniseerd, de kleine vleugeldekveren
van de schouders zwart.
De staartpennen zijn zwart.
Hoorndelen:
Donker vleeskleurige loopbenen en tenen met donkere nagels.
Een licht roze snavel, de ondersnavel iets lichter van kleur.

K.

Grootte:
Vorm:

K.B.O.F. ©
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STREPENCINI X GROENVINK

: Ongeveer 15 cm.
: Volle borst met een vol lichaam en een vloeiende borstlijn.
Rechte ruglijn met weinig of geen nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Volle kop met een licht afgeplatte schedel.
Forse snavel.
Houding
: Fier en half opgericht.
Kop
: De duidelijke en symmetrische wenkbrauwen beginnen aan de snavel en eindigen achter de
wangen en vormen de scheiding van de duidelijke koptekening en gemelaniseerde wangen.
Uitgesproken en goed gemelaniseerde wangtekening.
De koptekening (bestreping) vanaf de snavel, doorlopend naar het achterhoofd, hals en rug.
Duidelijke en brede baardstrepen. De zone tussen wang en baardstreep is zeer licht gemelaniseerd. De keelzone is licht gekleurd met een minimale melanisatie.
Borst, buik, flanken: Een duidelijke flankbestreping, ver doorlopend naar de borst.
Een donkere tot zwarte bestreping (redelijk zwaar) op een lichtbruine ondergrond.
Rugdek, stuit: Rug en vleugeldek met een duidelijke en zware bestreping.
Het rugdek bezit veel melanine.
De stuit gemelaniseerd en getekend met een fijne bestreping.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn bruinzwart en vertonen gele omzomingen die
kleine spiegels vormen. De secundaire pennen zijn bruin gezoomd.
De kleine en grote vleugeldekveren zijn duidelijk gezoomd en vormen symmetrische vleugelbanden.
Hoorndelen : Hoornkleurige loopbenen en tenen met donkere nagels.
Hoornkleurige snavel, bovensnavel donkerder.

K.

Grootte
Vorm

B.

O

.F
.

Serinus striolatus x Carduelis chloris

K.B.O.F. ©
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STREPENCINI X KANARIE

O

.F
.

Serinus striolatus x Serinus canaria

Kop

K.

Houding

: Ongeveer 14 cm.
: Volle borst met een vloeiende borstlijn, vol onderlichaam.
Rechte ruglijn met weinig of geen nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Volle kop met een weinig afgeplatte schedel.
Korte vrij zware kegelvormige snavel.
: Rustige halfopgerichte houding.

B.

Grootte
Vorm

: Duidelijke en brede baardstrepen. Zwak gemelaniseerde zone tussen baardstreep en wang.
Wenkbrauwstrepen beginnen aan de snavel en eindigen achter de wangen.
De wangen zijn duidelijk en goed gemelaniseerd.
Een fijne kopbestreping startend vanaf de snavel en doorlopend via achterhoofd en hals naar
de rug.
Een lichtgekleurde keel met een weinig bruin phaeomelanine.
Borst, buik, flanken: Beige- tot grijswit met een al of niet lichte waas van bruin phaeomelanine. Duidelijke
flankbestreping ver doorlopend naar de borst toe.
Rugdek, stuit: Rug- en vleugeldek duidelijk en zwaar bestreept.
De rug vertoont een vrij grote hoeveelheid bruin melanine.
Gemelaniseerde stuit met een fijne bestreping.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een bruine omzoming.
De secundaire vleugelpennen zijn iets breder omzoomd evenals de vleugeldekveren. De omzomingen vormen een dubbele vleugelband.
Hoorndelen : Donkere loopbenen en tenen met donkere nagels.
Donkere bovensnavel, ondersnavel iets lichter van kleur.

K.B.O.F. ©
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WITBANDKRUISBEK X GOUDVINK (man)

O

.F
.

Loxia leucoptera x Pyrrhula pyrrhula

Volgens soort goudvink.
Een robuust lichaam, kop in verhouding met het lichaam.
Een volle borst met een vloeiende borstlijn.
De staart in het verlengde van de lichaamsas
Een nogal brede en gevorkte staart.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Een lipochroomkleurige schedel met een gemarmerde donkere melanisatie.
De schedelkleur loopt ver door tot in de nek.
De snavelbasis omrand door een zwart gemelaniseerde zone aansluitend aan de oogomranding.
De wangen vertonen de speciale vorm en structuur van de kruisbek.
Borst, buik, flanken: De flanken en borst zijn egaal rood gekleurd, de kleur verdunt langzaam naar de onderbuik en de aarsstreek.
De borst toont een lichte hamering (kruisbek).
De flanken tonen een lichte melanisatie.
Rugdek, stuit: Een gemelanisseerd rugdek met een donkere bestreping.
De stuit vertoont een licht roze kleur.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met lichte zomen.
De vleugeldekveren en de secundaire pennen tonen uitgesproken brede zomen, deze vormen de vleugelbanden.
Hoorndelen:
Een donkere tot zwarte bovensnavel, de ondersnavel iets lichter van melanisatie.
Loopbenen en tenen donker hoornkleurig met zo donker mogelijke nagels.
De bovensnavel iets langer dan de ondersnavel (kruisbek).

K.

B.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
De loopbenen en tenen tonen de structuur van de kruisbek.
Storende doorkleuring van hoorndelen, rugdek en vleugelbanden is foutief.

K.B.O.F. ©
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WITBANDKRUISBEK X GOUDVINK (pop)

B.

O

.F
.

Loxia leucoptera x Pyrrhula pyrrhula

Volgens de soort goudvink.
Een robuust lichaam, kop in verhouding met dit lichaam.
Een volle borst met een vloeiende borstlijn.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Een nogal brede en gevorkte staart.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Een gemelaniseerde en gemarmerde schedel.
De schedelkleur loopt ver door tot in de nek.
De snavelbasis omrand door een zwart gemelaniseerde zone aansluitend aan de oogomranding.
De gemelaniseerde wangen vertonen de speciale vorm en structuur van de kruisbek.
Borst, buik, flanken: De bovenborst gemelaniseerd en een lichtjes getekende borstband.
De borstkleur loopt verder door op de onderbuik en de aarsstreek.
Gemelaniseerde en getekende flanken, de melanisatie loopt tot boven de schouders
Rugdek, stuit: Een gemelaniseerd rugdek met een donkere bestreping.
Een donker gemelaniseerde stuit.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zwart van kleur met lichte zoming.
De vleugeldekveren en de secundaire pennen vertonen uitgesproken brede zomen, deze
vormen de vleugelbanden.
Hoorndelen:
Loopbenen en tenen donker hoornkleurig met zo donker mogelijke nagels.
De bovensnavel iets langer dan de ondersnavel (kruisbek)

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
De loopbenen en tenen tonen de structuur van de kruisbek.

K.B.O.F. ©
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WITBUIKCINI X KANARIE

O

.F
.

Serinus dorsostriatus x Serinus canaria

: Ongeveer 13,5 cm.
: Slank doch voldoende gevuld lichaam met een licht gebogen ruglijn en een voldoend gevulde borst.
Volle zeer licht afgeplatte kop, lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
: Rustig en niet gedrukt.

B.

Grootte
Vorm

Kop

K.

Houding

: Duidelijke kopmelanisatie met een fijne kopbestreping, dewelke vertrekt na een melanineloze voorhoofdszone.
Duidelijke baardstrepen.
Wenkbrauwstrepen vertrekkende vanaf de melanineloze voorhoofdszone naar achteren toe.
Zij vormen de begrenzing van de gemelaniseerde wangen.
Borst, buik, flanken: Egale en niet bewolkte borstkleur, die snel afneemt naar de buik toe om te eindigen in
een witte aarsstreek.
De bovenborst kan een lichte melanisatie vertonen.
Duidelijke symmetrische flanktekening en een lichte flankmelanisatie, de flanken verbleken
langzaam naar de billen toe.
Rugdek, stuit: Gelijkmatig verdeelde rugtekening.
Een goed gemelaniseerd rugdek zonder overdreven storend bruinbezit.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een zeer minimale omzoming.
Hoorndelen : Loopbenen en tenen gemelaniseerd.
Eénkleurige donkere nagels.
Licht gemelaniseerde bovensnavel, de ondersnavel zwakker gemelaniseerd.
POP

K.B.O.F. ©

: Algemeen fletser van kleur.
De zwakkere borstkleur neemt veel sneller af naar de buikstreek toe.
Meer flanktekening die verder naar de borst doorloopt.
Meer bezit van bruin melanine.
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WITKEELCINI (Witkeeledelzanger) x KANARIE (pop)

O

.F
.

Serinus leucopygius x serinus canaria

: Ongeveer 14 cm.
: Goed gevuld lichaam met een rechte tot gebogen ruglijn.
Kop in verhouding met lichaam met een licht afgeplatte schedel. Matige nekinval.
Vloeiende borstlijn die zeker niet hoekig mag zijn.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Rustig en voldoende opgericht.
Kop
: Duidelijke en typische fijne koptekening vertrekkend vanaf de schedel, zonder duidelijke
voorhoofdsband.
De fijnere koptekening gaat over in een iets grovere bestreping op de hals en het rugdek.
Duidelijk gemelaniseerde wangen aansluitend aan de baardstrepen. Rond de baardstrepen
een typische keelbestreping.
Het centrale gedeelte van de keelstreek is zwakker gemelaniseerd en begrensd door de
borstmelanisatie.
Borst, buik, flanken: De borst en de flanken vertonen een matige bruine tot grijze melanisatie.
Flankbestreping moet aanwezig zijn en de flanken mogen zeker niet opgebleekt zijn.
De buik vertoont een lichte melanisatie die overgaat in een lipochroomkleurige onderbuik
en aarsstreek.
Rugdek, stuit: Matig bruin gemelaniseerd rugdek met een regelmatige duidelijke zwarte bestreping.
De stuit is iets minder gemelaniseerd hierdoor komt de lipochroomkleur beter tot haar recht.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart van kleur met een duidelijke lipochroomkleurige omzoming.
De secundaire vleugelpennen zijn matig bruin gemelaniseerd.
De vleugeldekveren vertonen een matige bruine gemelaniseerde omzoming. Deze omzomingen vormen een dubbele vleugelband.
De staartpennen zijn zwart met een minimale bruine en lipochroomkleurige omzoming.
Hoorndelen : Poten licht gemelaniseerd met donkere nagels.
Ondersnavel hoornkleurig, bovensnavel lichtgrijs overgaand in een zwart punt.

K.

B.

Grootte
Vorm

POP
: De pop vertoont over het algemeen meer bruin phaeomelanine en een flanktekening die
iets minder scherp is doch verder doorloopt naar de borst
K.B.O.F. ©
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WITKEELEDELZANGER X GROENVINK (MAN)

B.

O

.F
.

Serinus leucopygius x Carduelis chloris

: Ongeveer 14 cm.
: Een ietwat gedrongen lichaam met een vol afgeronde schedel.
Een vloeiende borstlijn, een licht gebogen ruglijn met een lichte nekinval.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
De buitenste vleugelpennen zijn iets langer maar moeten sluiten op het rugdek.
Houding
: Fier, zo rustig mogelijk.
Kop
: Kop licht gemelaniseerd met een duidelijke fijne donkerbruine bestreping (petje).
Duidelijke baard- en wenkbrauwstrepen.
Wangen donkerbruin gemelaniseerd.
Tussen bovensnavel en oog een donkere teugelzone.
Blekere oogrand, alleen aan onderkant van het oog.
Een mooie bef met een fijne tekening.
Borst, buik, flanken: Grijsgetinte borst en flanken, deze laatste met een bruine melanisatie.
Een ietwat wazige flanktekening, doch aanwezig, die vertrekt vanaf de borst.
Vaalwitte buik en onderbuik.
Rugdek en stuit: Het rugdek is grijsbruin gemelaniseerd met een korte donkere bestreping.
De kleur van de stuit is grijsbruin.
Vleugel- en staartpennen: De hand- en staartpennen zijn zwart met een bruine omzoming en met lichte
vleugel- en staartspiegels.
De armpennen zijn breder omzoomd en vormen de vleugelbanden.
Hoorndelen : De poten en tenen zijn hoornkleurig voorzien van donkere gemelaniseerde nagels.
De snavel is hoornkleurig, bovensnavel verdonkert naar de snavelpunt toe.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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WITKEELEDELZANGER X GROENVINK (POP)

B.

O
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Serinus leucopygius x Carduelis chloris

: Ongeveer 14 cm.
: Een ietwat gedrongen lichaam met een volle en afgeronde schedel.
Een vloeiende borstlijn, een licht gebogen ruglijn en een lichte nekinval.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
De buitenste vleugelpennen zijn iets langer maar moeten sluiten op het rugdek.
Houding
: Fier en zo rustig als mogelijk.
Kop
: De kop gemelaniseerd met een duidelijke donkerbruine bestreping.
Duidelijke baardstrepen.
Voorhoofdband verbredend naar de zones boven de ogen.
De wangen donkerbruin gemelaniseerd met een lichter gemelaniseerde zone met een
donkere teugel.
Een blekere oogrand, alleen aan de onderkant van het oog.
Een mooie keelvlek met een zeer lichte tekening.
Borst, buik, flanken: Grijsgetinte borst en flanken, deze laatste zijn bruin gemelaniseerd.
De flanktekening is aanwezig. De tekening loopt omhoog over de borst tot op schouderhoogte.
Rugdek, stuit: Het rugdek is grijsbruin met een korte donkere bestreping.
De stuit is lichter van tint als deze van het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: De hand- en staartpennen zijn donker met een lichtere omzoming.
De armpennen zijn breder gezoomd.
De vleugelspiegels zijn aanwezig.
De duimvleugel is licht van kleur.
Hoorndelen : De loopbenen en tenen zijn donker met donkere nagels.
De snavel is hoornkleurig, de bovensnavel verdonkert naar de snavelpunt toe.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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ROODSNAVELWOESTIJNVINK X BARMSIJS

B.

O

.F
.

Rhodopechys githaginea x carduelis flammea

: Ongeveer 13,5 cm. Rekening houden met het type barmsijs.
: Nogal slanke vogel met een rechte ruglijn en een volle borst met een vloeiende borstlijn.
Weinig of geen nekinval. Staart in het verlengde van de ruglijn.
Licht afgeplatte schedel. De bovensnavel is iets langer dan de ondersnavel.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Lichte kopmelanisatie met rood petje.
Fijne bestreping op schedel en achterhoofd.
Lichte baardstrepen en gemelaniseerde wangen.
Niet onderbroken en lichter gekleurde oogring.
Borst, buik, flanken: Egaal gekleurde niet bewolkte borst zonder vlekkerigheid.
De borstkleur vermindert van sterkte naar de aarsstreek toe.
Minimale symmetrische flanktekening zonder onderbreking.
Flankmelanisatie afhankelijk van het type barmsijs.
Rugdek, stuit: Gelijkmatig verdeelde rugtekening op een bruin gemelaniseerd rugdek.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een lichte omzoming.
De vleugeldekveren tonen een duidelijke omzoming. Deze omzomingen vormen twee vleugelbanden.
Hoorndelen : De snavel is hoornkleurig, de bovensnavel iets donkerder met een zwart streepje.
Loopbenen en tenen duidelijk gemelaniseerd met donkere nagels.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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WOESTIJNVINK X BARMSIJS CABARET (MAN)

O

.F
.

Rhodupechsys githaginea x Carduelis flammea cabaret

: Ongeveer 12,5 cm.
: Een volslanke vogel met een rechte ruglijn.
Weinig of geen nekinval, staart in het verlengde van de ruglijn.
Een ronde schedel met een relatief korte kegelvormige snavel.
Een licht gevorkte staart.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Vanaf de bovensnavel een lichte kopmelanisatie.
Toont een petje.
De kopbestreping loopt verder vanaf het petje naar de nek.
Gemelaniseerde wangen en een duidelijke ononderbroken bleke oogring.
Lichte schimmelvorming op de wangen en de hals is toegelaten zolang dit niet storend
werkt op het totaalbeeld.
Een beginnend befje wordt positief beoordeeld.
Borst, buik, flanken: Een egale borstkleur in harmonie met de kopkleur. De borstkleur neemt af naar de
onderbuik en gaat over naar vaalwit.
Het masker is dieper gekleurd dan de borst.
De flanken zijn gemelaniseerd en licht getekend, zij hebben voldoende bruinbezit en mogen
zeker niet opbleken.
Al is de tekening niet zo uitgesproken aanwezig, deze dient toch symmetrisch en zoveel
mogelijk gelijnd te zijn.
Rugdek, stuit: Het rugdek is lichtbruin, met een eventuele doorkleuring.
Een gelijkmatig verdeelde rugtekening.
De stuit is roze.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met een lichte zoom.
De armpennen en de vleugeldekveren zijn duidelijker gezoomd.
Hoorndelen : De loopbenen zijn hoornkleurig met donkere nagels.
De snavel is hoornkleurig met een zeer lichte oranjeroze schijn.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
Geen storende roodgekleurde hoorndelen.
Een glanzend verenkleed is noodzakelijk.
Er wordt aangeraden deze vogels niet op te kleuren.

K.B.O.F. ©
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WOESTIJNVINK X KANARIE

B.

O

.F
.

Rhodupechsys githaginea x serinus canaria

: Ongeveer 13 cm.
: Relatief slanke vogel met een rechte ruglijn en een volle borst. Vloeiende niet hoekige
borstlijn. W einig tot geen nekinval.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Voldoende gevulde licht afgeplatte kop met een vrij korte kegelvormige snavel.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Lichte kopmelanisatie vertrekkende vanaf de bovensnavel.
Uiterst fijne kopbestreping op schedel en achterhoofd.
Baardstrepen en gemelaniseerde wangen.
Er is meestal schimmel aanwezig op de wangen en de nek, deze mag niet zo zwaar worden
dat het algemeen beeld verstoord wordt.
Niet onderbroken lichter gekleurde oogring.
Borst, buik, flanken: Egale en niet bewolkte borstkleur, zeker niet vlekkerig en in harmonie met de kopkleur.
De borstkleur neemt af naar de aars toe.
Symmetrische flanktekening die aanwezig is doch niet zeer opvallend.
Geen opbleking in de flanken.
Rugdek, stuit: gelijkmatig verdeelde rugtekening die iets zwaarder is dan de koptekening
Lichte melanisatie van het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een lichte omzoming.
De secundaire vleugelpennen vertonen een iets bredere omzoming.
Hoorndelen : Loopbenen en tenen gemelaniseerd.
Eénkleurige donkere nagels.
Snavel hoornkleurig.

K.

Grootte
Vorm

KEURTECHNISCHE OPMERKING
: Geen roodgekleurde hoorndelen.
Een egale rode tint is vereist over gans het lichaam.

K.B.O.F. ©
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WOESTIJNVINK x KRUISBEK

O

.F
.

Rhodopechsys githaginea x Loxia curvirostra

Ongeveer 14 cm.
Een volslanke vogel met een volle borst en een vloeiende borstlijn.
Een goed volle kop met een iets afgeplatte schedel is in verhouding tot het lichaam.
Een rechte tot iet of wat gebogen ruglijn en de staart in het verlengde van de lichaamsas.
Een kegelvormige snavel, een iets langere bovensnavel of een licht gekruiste snavel is niet
foutief.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Vanaf de bovensnavel gemelaniseerd met een fijn gehamerd tekeningspatroon afkomstig
van de kruisbek.
Gemelaniseerde en waarneembare wangvlekken. De keel is zwakker gemelaniseerd en de
kleur neemt af naar de snavel toe.
Een ononderbroken licht getinte oogring en een donker gemelaniseerde teugelzone.
Een lichte schimmelvorming in de nek en wangen is niet foutief.
Borst, buik, flanken: Een zeer licht gemelaniseerde borstkleur waarbij de lipochroomkleur vrij dominant is
t.o.v. de melanisatie en iets afnemend in intensiteit naar de onderbuik en naar vaalwit in de
aarsstreek.
De flanken zijn gemelaniseerd, een uitgesproken flanktekening is niet aanwezig, ze vertonen
wel een fijne bestreping.
Rugdek, stuit: Het rugdek warmbruin gemelaniseerd met een regelmatig zwartbruin tekeningspatroon.
De stuit bruinrood.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met een lichte zoming.
De armpennen zijn voorzien van een uitgesproken zoming.
De onderstaart is lichter gemelaniseerd dan de onderbuik en voorzien van de visgraattekening.
Hoorndelen:
Een hoornkleurige snavel, de bovensnavel donkerder.
Gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
Een egaal roze tint over het ganse lichaam.
Hoorndelen niet doorgekleurd.
K.B.O.F. ©
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ROODSNAVELWOESTIJNVINK X MEXICAANSE ROODMUS

O

.F
.

Rhodopechys githaginea x Carpodacus mexicanus

: Ongeveer 13 cm.
: Een min of meer slanke vogel met een volle en vloeiende borstlijn.
Weinig of geen nekinval, een rechte ruglijn en de staart in het verlengde van de ruglijn.
Kop in verhouding met het lichaam en een licht afgeplatte schedel.
Een vrij korte en kegelvormige stevige snavel.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Lichte kopmelanisatie vanaf de bovensnavel, afnemend naar de nek, met een fijne bestreping
op de schedel tot in de nek.
Gemelaniseerde en duidelijk afgetekende wangenvlekken.
Een lichtgekleurde ononderbroken oogring.
Meestal wat schimmelvorming in de nek en op de wangen, deze mag niet zo zwaar zijn dat
hij storend werkt.
Borst, buik, flanken: Roodgekleurde borst in harmonie met de kopkleur, afnemend naar de aars toe. Deze
kleur mag niet vlekkerig zijn of onvoldoende doorgekleurd.
De symmetrische flanktekening is niet sterk aanwezig, ze vertoont een fijne evenwijdige en
gelijnde bestreping.
De flanken mogen niet opgebleekt zijn behalve op de broek.
Rugdek, stuit: Het rugdek is warmbruin gemelaniseerd met een regelmatige en duidelijke tekening.
De stuit is bruinroze.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met een lichte omzoming.
De schouderdekveren en de armpennen zijn duidelijker gezoomd.
De onderstaart is iets lichter gemelaniseerd dan de onderbuik.
Hoorndelen : Poten en tenen donker hoornkleurig met donkere nagels.
De snavel is hoornkleurig, de ondersnavel is lichter van tint.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
: Hoorndelen mogen niet doorgekleurd zijn.
Een roodroze tint over het ganse lichaam.

K.B.O.F. ©
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ZEBRAVINK x DIAMANTVINK

O
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.

Poephila guttata x Emblema guttata

: Ongeveer 13 cm.
: Vrij gedrongen en robuust lichaam met een vloeiende borstlijn, een rechte ruglijn en een
minimale nekinval.
Kop in verhouding met lichaam met een matig afgeplatte schedel.
: Rustig en half opgericht.

B.

Grootte
Vorm

Houding

: Schedel en hals gemelaniseerd volgens de melanisatie van de ouders.
Duidelijke symmetrische snavelstrepen.
Witte keelzone. De zone tussen de wangen en de snavelstreep is wit tot crème-roze getint.
Deze zone kan een fijne melanisatie vertonen.
De zone tussen oog en snavel is dun gemelaniseerd.
De oogrand is smal en niet gemelaniseerd.
De wangen zijn duidelijk aanwezig.
De overgangszone van keel naar borst is wit met een snel toenemende melanisatie.
Borst, buik, flanken: Borstband donker gemelaniseerd en zo strak mogelijk afgelijnd. De borstband heeft
een geschelpt uitzicht gevormd door de lichtere omzomingen van de veertjes van deze band.
Vanaf de borstband is de borst wit, overgaand in vuilwit naar de aarsstreek.
Flanken gemelaniseerd met witte stippen.
De witte stippen vormen een dwars streeppatroon in het bovenste deel van de flank ter
hoogte van de schouders.
Rugdek, stuit: Een egaal gemelaniseerd rugdek.
De stuit is aan de zijden gemelaniseerd, het centrale gedeelte is wit, met een roze bijkleur.
Vleugel- en staartpennen: Egaal gekleurde vleugel- en staartpennen, zij zijn van dezelfde kleur.
De vleugeldekveren en de secundaire vleugelpennen vertonen lichter gemelaniseerde toppen.
Deze vormen twee vage vleugelbanden.
De stuitdekveren vertonen een zo volledig mogelijke staartbloktekening. Deze staartblokken
zijn wit tot roze van kleur.
Hoorndelen : Egaal onranjegekleurde loopbenen en tenen met egaal gekleurde nagels.
Snavel rood.

K.

Kop

K.B.O.F. ©
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ZEBRAVINK x KLEINE VUURVINK

B.

O

.F
.

Poephila guttata x Langonosticta senegala

Houding
Kop

: Ongeveer 10 cm.
: Vol, vrij gedrongen lichaam met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn.
Een matige nekinval.
Kop in verhouding met lichaam met een matig afgeplatte schedel.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
: Rustig.

K.

Grootte
Vorm

: Egaal gemelaniseerde roodbruine schedel en hals.
Duidelijk afgetekende wangen.
Duidelijke gesloten oogring.
De keel vertoont een tekeningpatroon bestaande uit lipochroomkleurige stippen.
Voor de ogen bevindt zich een zwak gemelaniseerde zone.
Borst, buik, flanken: De flanken vertonen een regelmatig en symmetrisch stippenpatroon.
De flanktekening gaat over in een vage stippentekening naar de borst toe.
Het onderste gedeelte van de borst is nog duidelijk gemelaniseerd.
Het onderlichaam is beige van kleur.
Rugdek, stuit: Een egaal gemelaniseerd rugdek en een donker gemelaniseerde stuit.
De stuitdekveren vertonen een bloktekening in een zo regelmatig mogelijk stippenpatroon.
Vleugel- en staartpennen: Egaal gekleurde vleugelpennen en vleugeldekveren.
Donkerder gemelaniseerde staartpennen.
Hoorndelen : Egaal roodgekleurde snavel.
Egaal oranjegetinte licht gemelaniseerde loopbenen en tenen.
Nagels egaal licht gemelaniseerd.

K.B.O.F. ©
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ZILVERBEK x BRUINBORSTRIETVINK

B.

O
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Lonchura cantans x lonchura castraneotorax

Ongeveer 11,5 cm.
Een voldoende vol lichaam met een vloeiende borstlijn.
Een rechte ruglijn,zonder nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn en de kop in verhouding met het lichaam.
Houding:
Rustig en half opgericht.
Kop:
Het voorhoofd en de schedel roestachtig bruin, iets lichter van tint in de overgang naar het
rugdek.
De keelstreek ook roestbruin iets donkerder onder de ondersnavel en in de teugelzone de
wangen lichter van melanisatie.
Een goed gesloten oogring.
Borst, buik, flanken: De bovenborst bruin met schubbenpatroon.
De borst en onderbuik crèmekleurig overgaand naar vaalwit in de aarsstreek.
Een afgelijnde borsttekening, in het midden mogelijks met een inkeping (bruinborstrietvink).
Bruin gemelaniseerde flanken, voorzien van een duidelijk en gelijkmatig strepenpatroon.
Rugdek, stuit: Een egaal roestbruin rugdek.
De stuit donker gemelaniseerd met een rozige tot oranje schijn.
Vleugel- en staartpennen: Egaal gekleurde vleugel en staartpennen deze vertonen de kleur van het rugdek.
De buitenste slagpennen een meer uitgesproken zwartbruine kleur.
Hoorndelen:
Hoornkleurige loopbenen,tenen en nagels.
Een grijzige snavel, de bovensnavel iets donkerder dan de ondersnavel.

K.

Grootte:
Vorm:

K.B.O.F. ©
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ZILVERBEK x CERESAMANDINE

B.
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Lonchura cantans x Aidemosyna modesta

: Ongeveer 11cm.
: Vrij slanke vogel met een rechte ruglijn en een minimale nekinval.
Borst voldoende vol en zeker niet te scherp. Tamelijk afgeplatte schedel.
Houding
: Rustige matig opgerichte houding.
Kop
: Gemarmerde gemelaniseerde bovenschedel die langzaam overgaat in een egaal gemelaniseerde hals.
Het voorhoofd vertoont een roze tint boven de snavelinplant.
De zone tussen oog en snavel is donkerder gemelaniseerd.
Smalle gesloten oogrand. Duidelijk donker gemelaniseerd befje.
De keel vertoont een regelmatig verdeelde streeptekening.
Borst, buik, flanken: De borst vertoont een regelmatig verdeelde streepjespatroon afkomstig van de ceres.
Duidelijke symmetrische flanken die een mooi gelijnd streepjespatroon vertonen die langzaam
vervagen op de broek.
Buik en onderlichaam zijn beige en egaal gekleurd.
Rugdek, stuit: Een egaal gemelaniseerd rugdek.
De stuit vertoont een beige kleur met licht melanisatie.
Vleugel en staart pennen: Vleugel en staartpennen donkerder gemelaniseerd dan het rugdek.
De vleugeldekveren zijn eveneens donkerder dan het rugdek.
Vleugelbocht en vleugeldekveren vertonen de typische stippen van de ceres.
De secundaire vleugelpennen vertonen eveneens de typische cerestekening.
Stippen en vleugeltekening zijn egaal en gelijk van kleur.
De buitenste staartpennen vertonen een onderstaart spiegel.
Hoorndelen : Loopbenen en tenen egaal gemelaniseerd.
De nagels zijn eenkleurig gemelaniseerd.

K.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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ZILVERBEK x DIAMANTVINK

Ongeveer 12 cm.
Een goed gevuld lichaam met een vloeiende borstlijn, een rechte ruglijn zonder nekinval.
Een licht afgeplatte schedel, de kop in verhouding met het lichaam.
Houding:
Rustig en fier, niet te fel gehurkt.
Kop:
Een egaal gemelaniseerde schedel, de kopkleur loopt door tot de hals en de wangen.
Naar de keelstreek toe vertonen de wangen een blekere zone.
De teugelzone donkerbruin gemelaniseerd.
Duidelijke gemelaniseerde ononderbroken oogringen.
Een egaal bleek gemelaniseerde keelstreek met een licht tekeningspatroon onder de aanzet
van de ondersnavel.
Borst, buik, flanken: Een zo goed mogelijke borstaflijning.
Vanaf de borstaflijning tot de aarsstreek een egaal witte kleur.
Duidelijk getekende en symmetrische flanken.
Rugdek, stuit: Een egaal gemelaniseerd rugdek
De stuit rood gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen en staartpennen zwartbruin doch donkerder dan het rugdek.
Hoorndelen:
Vleeskleurige loopbenen en tenen met donkere nagels.
Een licht roze snavel, de bovensnavel iets dieper van kleur t.o.v. de ondersnavel.

K.

Grootte:
Vorm:
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lonchura cantans x emblema guttata

K.B.O.F.©
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ZILVERBEK X JAPANSE MEEUW

O

.F
.

Lonchura cantans x lonchura striata domestica

: Ongeveer 11 cm.
: Slank met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn.
Staart in het verlengde van de ruglijn.
Licht afgeplatte schedel, minimum aan nekinval.
Houding
: Fier en rustig, goed opgericht.
Kop
: Egaal gehamerde kopkleur, lichter van tint naar de wangen en het nekgedeelte.
De keelstreek en de teugelzone zijn duidelijk donkerder.
Zwart oog met een duidelijke oogring.
Borst, buik, flanken: Egale borstkleur met een regelmatig verdeelde scherpe tekening.
Een duidelijke scherpe flanktekening die zover mogelijk doorloopt.
Buik en onderbuik zo diep mogelijk getekend, deze tekening moet ook aanwezig zijn op de
onderstaartveren.
Rugdek, stuit: Een egaal gekleurd rugdek.
De stuit kan een roze tint vertonen.
Vleugel- en staartpennen: Egaal gekleurde vleugel- en staartpennen.
Hoorndelen : Snavelkleur afhankelijk van de kleurslag van de ouders.
Een lichter gekleurde driehoekszone aan de inplanting van de bovensnavel.
De snavelranden van de bovensnavel mogen donkerder zonder storende donkere strepen, zie
snavelstudie Jap. Meeuw x padda.
Loopbenen en tenen egaal van kleur, nagels donker hoornkleurig.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
De kleur van deze hybride kan verschillen naargelang de kleur van de oudervogels.

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2008

ZILVERBEK X PADDA

: Ongeveer 12 cm.
: Goed gevuld lichaam, een rechte ruglijn met weinig of geen nekinval
Voldoende volle borst, zeker niet te scherp.
Matig afgeplatte schedel.
Houding
: Rustige goed opgerichte houding
Kop
: Bovenschedel egaal gemelaniseerd met een lichte marmering.
Iets donkerder gemelaniseerde streep tussen oog en snavel.
Duidelijk goed afgelijnde wangen.
Mooi gesloten oogring
Duidelijk afgelijnd befje.
Borst, buik, flanken: Duidelijke borstaflijning zonder duidelijke inkeping.
Getekende en goed gelijnde symmetrische flanken.
De buik egaal gekleurd en langzaam verdunnend naar de aars toe.
De onderstaartveren beige gekleurd.
Rugdek, stuit: Rug en vleugeldek egaal gemelaniseerd.
Stuit vrij donker gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: Egaal donkergekleurde vleugel- en staartpennen.
Hoorndelen : Loopbenen en tenen egaal van kleur.
De nagels zijn eenkleurig gemelaniseerd.

K.

Grootte
Vorm

B.

O

.F
.

Lonchura catans x Padda oryzivora

Keurtechnische opmerking:
Wegens de structuur van de bevedering vertonen deze hybriden over het algemeen een
Borstlijn.

K.B.O.F.©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2003

ZONASTRILDE x BINSENASTRILDE

O

.F
.

Neoschmia phaeton x neochmia rficauda

Ongeveer 11,5 cm.
Een slanke vogel met een voldoende volle borst, een rechte ruglijn en de staart in het
verlengde van de lichaamsas.
De middelste staartpennen iets langer
Weinig of geen nekinval.
Een lichtjes afgeplatte schedel.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Een egaal gemelaniseerde schedel doorlopend tot in de nek.
Een donkerrood masker doorlopend op de schedel en de volledige wangen, dit masker is
niet mooi afgelijnd.
Een duidelijke ononderbroken bleke oogring.
Borst, buik, flanken: De rode kleur van het masker loopt ver door op de bovenborst.
Vanaf de bovenborst tot de onderbuik grijsgroen gemelaniseerd om over te gaan naar
vaalwit in de aarsstreek.
De flanken gemelaniseerd met een duidelijk en symmetrisch tekeningspatroon.
Rugdek, stuit: Het rugdek roodbruin gemelaniseerd.
De stuit roosachtig met een dwars tekeningspatroon.
Vleugel- en staartpennen: De staartpennen en vleugelpennen zijn donkerbruin met een groen-grijze-rode
waas.
De vleugel- en schouderdekveren donkerbruin met een donkerrood waas.
Hoorndelen:. Vleeskleurige loopbenen en tenen met hoornkleurige nagels.
Een donkerrode snavel, de driehoekige zone van de bovensnavel is minder intens van kleur.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
Het niet strak afgelijnde masker is een kenmerk van de zonastrilde.
Indien het vleugeldek de stippen van de binsenastrilde toont geldt dit als een pluspunt.

K.B.O.F. ©
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ZONASTRILDE X CERESAMANDINE

O

.F
.

Neoschmia phaeton x Aidemosyna modesta

: Ongeveer 11 cm.
: Vrij slank lichaam met een vloeiende borstlijn, een rechte ruglijn met een duidelijke nekinval.
Borst voldoende vol.
Afgeplatte schedel.
Staart in het verlengde van de lichaamsas
Houding
: Rustig niet te sterk gedrukte houding.
Kop
: De kop vertoont een donker rood masker wat doorloopt tot halverwege de schedel en de
volledige wangen bevat.
Het rood van de keel loopt door tot de bovenborst.
Duidelijk goed gesloten bleke oogring.
De hals is bruin tot bruingrijs.
De kleur van de hals loopt onder de wangen door tot aan de keel.
Borst, Buik, flanken: Het uitvloeiende rood van de keel gaat langzaam over in de bruine tint van de borst.
De borst en de flanken vertonen een bruinrode tint met witte gelijkgekleurde horizontale
streepjes die langer worden naar de flanken toe.
Deze tekening verdwijnt op de buik die crèmewit van tint is.
De tekening moet zo ver mogelijk doorlopen.
Rugdek, stuit: Rug en vleugeldek egaal roodbruin gemelaniseerd.
De stuit vertoont een egaal roodbruine kleur.
De onderstaartdekveren vertonen de zelfde kleur als de buik.
Het vleugeldek vertoont een symmetrische stiptekening afkomstig van de ceresamandine.
Vleugel- en staartpennen: Egaal donkerbruin gekleurde vleugel en staartpennen.
De vleugelpennen vertonen de typische tekening van de ceresamandine
Hoorndelen : Roodgrijze snavel iets bleker naar de snavelsnede toe
Loopbenen en tenen licht gemelaniseerd met donkere nagels.

K.

B.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerking:
Het masker is niet strak afgelijnd, dit is een eigenschap van de zonastrilde.
Wanneer dit enigermate symmetrisch is mag dit niet bestraft worden

K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2003

ZONASTRILDE x DIAMANTVINK

B.

Ongeveer 12 cm.
Een vrij slank lichaam met een voldoende volle borst en met een vloeiende borstlijn, een
rechte ruglijn, een minimale nekinval.
Een lichtjes afgeplatte schedel, de kop in verhouding met het lichaam.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Een grijs gemelaniseerde schedel met vanaf de bovenzijde van het oog een donkerrood
masker, dit masker omvat ook de wangen.
De rode maskerkleur loopt ook iets uit in de halsstreek.
Een duidelijke en goed gesloten bleke oogring.
Borst, buik, flanken: De kleur van het masker loopt ver door in de bovenborst.
De buik en aarsstreek vaalwit.
De flanken bruinrood gemelaniseerd met een tekeningspatroon ter hoogte van de schouders,dit tekeningspatroon is minder uitgesproken ter hoogte van de loopbenen en gaat
tenslotte over in een min of meer onregelmatig afgelijnde broekmelanisatie.
Rugdek, stuit: Na de nekafscheiding een egaal bruinrood gemelaniseerd rugdek.
De stuit egaal roodbruin.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen donkerbruin gemelaniseerd.
De vleugeldek- en de schouderdekveren donkerbruin met een donkerrode waas.
De staartpennen donkerder dan de vleugelpennen en ook met een roze waas.
Hoorndelen:. Loopbenen en tenen licht gemelaniseerd en met donkere nagels.
Een donker rode snavel lichter van tint bij de snavelinplant (kenmerk van de zonastrilde) de
driehoek aan de bovensnavel is merkelijk lichter van tint.

K.

Grootte:
Vorm:

O

.F
.

Neoschmia phaeton x emblema guttata

Keurtechnische opmerkingen:
Het masker is niet echt strak afgelijnd, dit is ook een kenmerk van de zonastrilde

K.B.O.F.©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2009

ZWARTE SIJS X FRATER

O

.F
.

Carduelis atrata x Carduelis flaviventris

Ongeveer 13 cm.
Een spoelvormig lichaam met een volle borst en een vloeiende borstlijn.
Een rechte ruglijn met een minimale nekinval.
De kop is klein in verhouding tot het lichaam (zwarte sijs) zonder dat er een wanverhouding
ontstaat.
De gevorkte staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Fier en zo rustig mogelijk
Kop:
De schedel egaal gemelaniseerd en voorzien van een donker tekeningspatroon.
Gemelaniseerde wangen en een donkere teugelzone.
Duidelijke baardstrepen
Borst, buik, flanken: Bruin gemelaniseerde flanken met een duidelijk tekeningspatroon, dit loopt vrij hoog tot
boven de schouders en ook naar de borststreek. Een egaal getekende donkere bovenborst
overgaand in de borst naar vaalwit tot wit op de onderbuik en aarsstreek.
Rugdek, stuit: Een gemelaniseerd rugdek met een duidelijk en onderbroken tekeningspatroon met
voldoende bruinbezit. De stuit iets lichter van tint dan het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zwart van kleur met de duidelijke spiegels van de zwarte sijs.
De secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren zijn gezoomd en vormen symmetrische
vleugelbanden.
De vleugelband van de vleugeldekveren vertonen egaal gekleurde en brede zoming.
De staartpennen zijn zwart, en voorzien van lichte zomen.
Hoorndelen:
Donkere loopbenen en tenen met zwarte nagels.
Een gelige snavel, de bovensnavel met een donker streepje op de punt van de bovensnavel.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

K.B.O.F. ©
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ZWARTE SIJS x GEELBUIKCINI

B.

O

.F
.

Carduelis atrata x serinus flaviventris

Ongeveer 13 cm.
Een goed gevulde vogel met een vloeiende borstlijn, weinig of geen nekinval en een rechte
ruglijn.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Een ronde gemelaniseerde schedel met een zwart tekeningspatroon.
Duidelijke wenkbrauwstrepen doorlopend tot de snavel zonder storende onderbreking.
gemelaniseerde wangen en teugelzone, met een gele zone onder het oog en in de wangen.
De wenkbrauwstrepen sluiten samen met de borstband de lipochroomkleurige keelzone in.
Borst, buik, flanken: Een duidelijke zwart gemelaniseerde borstband waar geen strakke aflijning gevraagd
wordt, de borstband kan overgoten door een gele waas, hoe zwarte de borstband, hoe
waardevoller. Gemelaniseerde flanken, zonder opbleking,
De borstkleur loopt vanaf de borstband door op de onderbuik om in de aarsstreek in
intensiviteit af te nemen.
Rugdek, stuit: Het rug- en vleugeldek gemelaniseerd met een fijne zwarte bestreping.
De stuit gelig gemelaniseerd, uitlopend naar de bovenste staartpennen.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met gelige zoming
De uiteinden armpennen vertonen gele zoming.
De vleugel- en vleugeldekveren zijn gezoomd en vormen de symmetrische vleugelbanden.
De gele vleugelspiegels van de zwarte sijs zijn uitgesproken aanwezig.
Hoorndelen:
Zwarte loopbenen en tenen met donkere nagels.
Een hoornkleurige snavel, de bovensnavel iets donkerder met een streepje op de punt

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
De gelige eindvlekken op de armpennen zijn soms uitgeloogd, dit is foutief.
Hoe egaler van kleur hoe waardevoller

K.B.O.F. ©
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ZWARTE SIJS X KANARIE

O

.F
.

Carduelis atrata x Serinus canari

: Ongeveer 13 cm.
: Spoelvormig lichaam met een voldoende volle borst en een vloeiende borstlijn.
Volle kop met licht afgeplatte schedel. Het kopje is altijd iets klein in verhouding tot het lichaam
dit is eigen aan de zwarte sijs. Er mag echter geen wanverhouding t.o.v. het lichaam ontstaan.
Rechte tot licht gebogen ruglijn met een lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Fier en rustig.
Kop
: Schedel, achterhoofd, wangen, keel en bovenborst zwart zonder bleke vlekken. De wangen
zijn soms iets minder zwart van kleur.
De aflijning van de zwarte zone op de borst moet zo strak mogelijk zijn zonder noemenswaardige tanding.
Borst, buik, flanken: Egale borstkleur met voldoende bezit van zwarte melanine, zo donker mogelijk.
De kleur en het zwartbezit nemen langzaam af naar de buik toe.
Duidelijke symmetrische flanktekening met voldoende flankmelanisatie, zeker geen opbleking
in de flanken.
Rugdek, stuit: Regelmatige rugbestreping.
Voldoende gemelaniseerde stuit dewelke niet te bleek mag zijn.
Rug- en vleugeldek hebben een minimaal bezit van bruin phaeomelanine.
Vleugel- en staartpennen: Zwart.
Duidelijke vleugel- en staartspiegels.
Hoorndelen : Donkergrijze tot zwarte loopbenen en tenen met zwarte nagels.
Donkere bovensnavel en een lichtergekleurde ondersnavel.

K.

B.

Grootte
Vorm

POP
: De kop vertoont een donkere melanisatie met een fijne bestreping vanaf de snavel. Duidelijk
donker gemelaniseerde wangen. Rug voldoende zwart gemelaniseerd. Iets lichtere oogomranding en keelstreek.
Over het algemeen iets meer bruinbezit.
De borst moet voldoende donker gemelaniseerd zijn.
Vleugel- en staartspiegels zijn aanwezig doch minder uitgesproken dan bij de mannelijke
exemplaren.
K.B.O.F. ©

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2006

ZWARTKEELGEESTUIT X KANARIE

Houding
Kop

: Ongeveer 12,5 cm.
: Tamelijk slanke vogel met een voldoende volle borst.
Licht gebogen ruglijn met een normale nekinval.
Voldoende vol kopje met een licht afgeplatte schedel.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
: Fier en voldoende opgericht.

K.

Grootte
Vorm

B.

O

.F
.

Serinus atrogularis x Serinus canaria

: Duidelijke baardstrepen al dan niet verbonden door een gemelaniseerde keeltekening.
Wenkbrauwstrepen iets verbredend naar voren, versmallend naar achteren en uitlopend in
de begrenzing van de wangen.
Fijne kopbestreping en duidelijk gemelaniseerde wangen.
Borst, buik, flanken: Egale borstkleur geleidelijk afnemend naar de aarsstreek, het onderlichaam is veel lichter van kleur. Vlekkerigheid of tweekleurigheid op de borst dient te worden bestraft.
Duidelijke flankmelanisatie met een duidelijke en ruim aanwezige flanktekening.
De flanken mogen niet opgebleekt zijn.
Rugdek, stuit: Regelmatig bestreept en duidelijk gemelaniseerd rugdek.
De stuit is zuiver lipochroomkleurig en helder van tint.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een duidelijke omzoming zonder dat de vleugeltoppen of staarttoppen
uitgeloogd zijn.
De secundaire vleugelpennen en vleugeldekveren zijn breder omzoomd dan de primaire vleugelpennen. De omzomingen vormen de vleugelbanden.
Minimale tot duidelijke staartspiegels aan de onderzijde van de staart.
Hoorndelen : Goed gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.
Lichte ondersnavel, de bovensnavel vertoont een donker punt.
KEURTECHNISCHE OPMERKING
: Harige uiteinden in de nekbevedering zijn afkomstig van de vader en mogen niet bestraft worden.
De buitenste vleugelpennen zijn relatief lang in verhouding tot de binnenste.
K.B.O.F.©
T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2001

ZWARTKOPSIJS x GEELBUIKCINI

Ongeveer 12,5 cm.
Een goed gevulde vogel met een vloeiende borstlijn, een minimale nekinval en een rechte
ruglijn.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Een ronde gemelaniseerde schedel met een zwart tekeningspatroon.
Duidelijke wenkbrauwstrepen doorlopend tot de snavel zonder storende brilvorming.
Een al dan niet onderbroken voorhoofdsband.
Gemelaniseerde wangen en een donker gemelaniseerde teugelzone.
Borst, buik, flanken: Vanaf de keelstreek over de borst en onderbuik geel van kleur.
Een melanisatie in keel en borst afkomstig van de zwartkopsijs is toelaatbaar.
De flanken gemelaniseerd, met een zeer licht tekeningspatroon bij de poppen meer uitgesproken aanwezig dan bij de mannen, men moet ze ook willen zien.
Rugdek,stuit: Een groengeel rugdek lichtjes getekend.
De stuit vertoont de kleur van het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart met gelige zomen en met de gele spiegels van de
zwartkopsijs.
De staartpennen zijn zwart met gele zomen.
De secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren zijn gezoomd en vormen de vleugelbanden.
De uiteinden van de armpennen zijn ook gezoomd.
Hoorndelen:
Een donker hoornkleurige snavel, de bovensnavel iets donkerder met een zwart streepje op
de punt.
Donker gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

B.

O

.F
.

Carduelis notata x Serinus flaviventris

Keurtechnische opmerkingen:
De grauwwitte eindvlekken op de armpennen zijn soms uitgeloogd, dit is foutief.
.
K.B.O.F.

T.C. HYBRIDEN UITGAVE 2010

ZWARTKOPSIJS X KANARIE (man)

B.

O

.F
.

Carduelis notata x Serinus canaria

Ongeveer 13 cm.
Een spoelvormig lichaam met een voldoende volle borst en een vloeiende borstlijn.
Een volle kop in verhouding met het lichaam.
Een rechte ruglijn, een lichte nekinval en de staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Fier en rustig.
Kop:
De schedel, achterhoofd, wangen, keel en bovenborst zwart overgoten met een groen waas,
de wangen zijn soms nog iets minder zwart van kleur.
Borst, buik, flanken: De zwarte zone op de borststreek is niet strak afgelijnd.
Het zwartbezit neemt snel af in lipochroomkleur van de borst.
De onderbuik en aarsstreek iets minder intensief geel van tint.
Gemelaniseerde flanken met een duidelijk, gelijnd en symmetrisch tekeningspatroon.
Geen opgebleekte flanken.
Rugdek, stuit: Een gemelaniseerd rugdek met een regelmatig bestrepingspatroon.
De stuit iets minder intensief dan de borstkleur zonder opbleking.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met gele zomen.
De secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren zijn gezoomd en
vormen de vleugelbanden.
De vleugelband van de vleugeldekveren vertonen egaal gekleurde brede zomen
De armpennen vertonen grauwwitte eindvlekken. De onderstaart moet egaal van kleur zijn
Hoorndelen:
De snavel grijzig, de bovensnavel iets donkerder, met een zwart streepje op de punt.
Donkere loopbenen en tenen met donkere nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
De grauwwitte eindvlekken op de armpennen zijn soms uitgeloogd, dit is foutief.
Brilvorming is foutief

K.B.O.F. ©
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ZWARTKOPSIJS X KANARIE (pop)

B.

O

.F
.

Carduelis notata x Serinus canaria

Ongeveer 13 cm
Een spoelvormig lichaam met een voldoende volle borst en een vloeiende borstlijn.
Een volle kop in verhouding met het lichaam.
Een rechte ruglijn, een lichte nekinval en de staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Fier en rustig.
Kop:
De schedel egaal gemelaniseerd met een zwart tekeningspatroon.
Gemelaniseerde wangen met een licht tekeningspatroon.
Borst, buik, flanken: Vanaf de bovenborst tot in de onderbuik egaal gemelaniseerd naar de aarsstreek overgaand naar vaalwit.
Gemelaniseerde flanken met een duidelijk, gelijnd en symmetrisch tekeningspatroon, dit loopt
vrij hoog tot boven de schouders en loopt ook uit naar het midden van de borst.
Geen opbleking in de flanken.
Rugdek, stuit: Een gemelaniseerd rugdek met een duidelijk en regelmatig tekeningspatroon
De stuit iets minder intensief dan de borstkleur zonder opbleking
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met gele zomen. De secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren zijn gezoomd en vormen de vleugelbanden.
De vleugelband van de vleugeldekveren vertonen egaal gekleurde brede zomen.
De armpennen vertonen grauwwitte eindvlekken.
Duidelijke gele vleugelspiegels van de zwartkopsijs.
Hoorndelen:
De snavel grijzig, de bovensnavel donkerder met een zwart streepje op de punt.
Donkere loopbenen en tenen met donkere nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
De grauwwitte eindvlekken op de armpennen zijn soms uitgeloogd, dit is foutief
Onderstaart egaal van kleur. Storend bruinbezit is foutief

K.B.O.F. ©
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ZWARTKOPSIJS x KNEU MAN

O

.F
.

Carduelis notata x carduelis cannabina

Ongeveer 12,5 cm.
Een volle borst met een vloeiende borstlijn.
Een rechte ruglijn met een minimale nekinval.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Fier en zo rustig mogelijk.
Kop:
De schedel gemelaniseerd met een zwart streepjespatroon, ver doorlopend op de schedel.
Grijsachtige wangen met een geelgroen waas.
Een donker gemelaniseerde teugelzone.
De nek en het rugdek zijn van elkaar gescheiden door een bleke band afkomstig van de
kneu.
Een donker gemelaniseerde keeltekening.
Borst, buik, flanken: De gemelaniseerde keeltekening loopt uit naar de bovenborst.
De onderbuik tot de aarsstreek vaalwit tot wit.
Gemelaniseerde flanken met een licht waarneembaar tekeningspatroon.
Rugdek,stuit: Het rugdek bruinachtig met een donkerder tekeningspatroon.
De stuit geelgroen en gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart met de gele spiegels van de zwartkopsijs.
De secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren zijn gezoomd en vormen de
vleugelbanden.
De vleugelband van de vleugeldekveren vertonen egaalgekleurde en brede zomen.
De armpennen zijn ook gezoomd op de uiteinden.
Hoorndelen:
De snavel grijzig, de bovensnavel iets donkerder met een zwart streepje op de punt.
Donkere loopbenen en tenen met donkere nagels.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen
Deze hybride dient geen egaalzwarte kop te hebben.

K.B.O.F. ©
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ZWARTKOPSIJS x KNEU POP

B.

Ongeveer 12,5 cm.
Een rechte ruglijn met een minimale nekinval.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Een volle borst met een vloeiende borstlijn.
Houding:
Fier en zo rustig mogelijk
Kop:
De schedel is egaal gemelaniseerd met een zwart streepjespatroon.
Grijs gemelaniseerde wangen en een donkere teugelzone.
Lichte baardstrepen en de keeltekening van de kneu evenals de typische grijze waas
op keel zijn herkenbaar.
Borst, buik, flanken: De keel en de borst zijn van elkaar gescheiden door de bleke keelband van de kneu.
Gemelaniseerde flanken met een duidelijk tekeningspatroon, dit loopt vrij hoog tot boven de
schouders en loopt uit naar de borst toe.
De bovenborst is gemelaniseerd om in de onderbuik over te gaan van vaalwit naar wit
in de aarsstreek.
Rugdek, stuit: De rug vertoont na de bleke nekscheiding een voldoende hoeveelheid bruine phaeomelanine, met een duidelijke regelmatig verdeelde bestreping.
De stuit is grijsgroen gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart met de gele spiegels van zwartkopsijs.
De secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren zijn gezoomd en vormen de
vleugelbanden, de vleugelbanden van de vleugeldekveren zijn egaal lichter gezoomd.
De staartpennen zijn zwart met gele omzoming.
Hoorndelen:
De snavel is matig gemelaniseerd, de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel
met een donkere streep op de bovensnavel.
Matig gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

O

.F
.

Carduelis notata x carduelis cannabina

K.B.O.F.©
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Zwartkopsijs x Kruisbek

Ongeveer 14,5 cm.
Een forse volslanke vogel met een rechte ruglijn, een minimale nekinval, een volle borst en een
vloeiende borstlijn.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding:
Rustig, fier en licht gehurkt.
Kop:
Donkere schedel egaal gemelaniseerd, gehamerd.
Duidelijke, niet zo mooi afgelijnde baardstrepen, afbuigend naar de wangen.
De wangvlekken tekenen duidelijk af tussen de baardstrepen en de zwarte uitloop achter de ogen.
Borst, buik, flanken: De keeltekening loopt onregelmatig uit naar de bovenborst.
De borstkleur loopt ver door tot op de onderbuik en de aarsstreek samen met een gelijkmatige
vermindering van de kleurintensiteit.
De flanken vertonen een lichte melanisatie.
Rugdek,stuit:
Een gemelaniseerd rugdek met een duidelijke, korte en onderbroken bestreping.
De stuit iets lichter van kleur dan het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met gele zoming.
De gele vleugelspiegels van de zwartkopsijs vinden we terug in de vleugeltekening.
De omzoming van de vleugeldekveren en de secundaire pennen vormen symmetrische vleugelbanden
De typische visgraattekening van de kruisbek op de onderstaart is minimaal aanwezig.
Hoorndelen:
Een grijzige snavel, de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel.
Donkere loopbenen en tenen met donkere nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

B.

O

.F
.

Carduelis notata x Loxia curvirostra

Keurtechnische opmerkingen:
Een langere bovensnavel of licht gekruiste snavel is niet foutief.
De loopbenen en tenen vertonen de structuur van de kruisbek.
.

K.B.O.F.
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ZWARTKOPSIJS x ZWARTKOPGROENVINK

B.

O

.F
.

Carduelis notata x Carduelis ambigua

: Ongeveer 13 cm.
: Een rechte ruglijn met een lichte nekinval.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Een afgeronde schedel met een min of meer spitse snavel.
Een volle borst met een vloeiende borstlijn.
Houding
: Rustig en fier.
Kop
: Bij de man duidelijk overwegend een zwartgroenachtig masker, zo goed mogelijk afgelijnd,
zonder storende uitlopers naar de borst. Het masker loopt intens door tot achter het oog om
dan langzaam af te nemen op de wangen en het achterhoofd.
Bij de pop ontbreekt het zwarte masker, de schedel is egaal gemelaniseerd. Gemelaniseerde
wangen en donkere teugelzones.
Borst, buik, flanken: De borst is egaal van kleur, deze kleur loopt, zonder veel variaties, tot aan de aarsstreek, die vaalwit van kleur is. Bij de pop zijn deze kleuren minder intens.
De flanken vertonen melanisatie, meer bij de pop dan bij de man.
Rugdek, stuit: Het rugdek is gemelaniseerd met een lichte bestreping. Het rugdek van de pop bevat meer
phaeomelanine.
De stuit is zwart met daarop een grijze waas, bij de pop is deze meer grijsachtig.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen zijn zwart, met gele zomen en een felgele spiegel.
Duidelijke zomen op de schouderdekveren en vleugeldekveren, deze vormen uitgesproken
vleugelbanden. De staartpennen zijn zwart met duidelijke gele staartspiegels.
De staartspiegels zijn minder uitgesproken bij de pop.
Hoorndelen : Vleeskleurige loopbenen en tenen met donkere nagels.
Een donkerhoornkleurige snavel, de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
De grauwwitte eindvlekken op de armpennen zijn soms uitgeloogd, dit is foutief.
K.B.O.F. ©
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ZWARTKOPSIJS x ZWARTKOPGROENVINK (POP)

Ongeveer 13 cm.
Een geblokte vogel, een rechte ruglijn met een minimale nekinval.
De gevorkte staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Rustig en fier.
Kop:
Een afgeronde, gemelaniseerde en getekende schedel.
Grijzig gemelaniseerde wangen met een donkere teugelzone.
Borst, buik, flanken: Een groengrijzige keelstreek overgaand naar bruin overgoten met gele waas tot vaalwit
in de aarsstreek.
De flanken gemelaniseerd, met een zeer licht tekeningpatroon.
Rugdek, stuit: Een gemelaniseerd en getekend rugdek.
De stuit iets minder van tint dan het rugdek.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen donker met gele zomen en met de gele spiegels van de
zwartkopsijs.
De staartpennen zijn donker met gele zomen.
De secundaire vleugelpennen en de vleugeldekveren tonen grote zomen, die duidelijke vleugelbanden vormen.
De uiteinden van de armpennen zijn ook gezoomd (grauwwitte eindvlekken).
Hoorndelen:
Een gemelaniseerde snavel, de bovensnavel iets donkerder dan de ondersnavel.
Hoornkleurige loopbenen en tenen met donkere nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

B.

O

.F
.

Carduelis notata x carduelis ambigua

Keurtechnische opmerkingen:
De grauwwitte eindvlekken op de armpennen zijn soms uitgeloogd, dit is foutief.
Onder de snavelinplanting kan een iets gereduceerde melanisatie en kleur aanwezig zijn.

K.B.O.F. ©
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ZWAVELGELE DIKBEKCINI X GROENVINK

Houding

: Duidelijk zichtbare wenkbrauwstrepen, geen voorhoofdsband.
Een keelvlek die duidelijk begrensd wordt door de baardstrepen en de borstmelanisatie.
Fijne koptekening iets zwaarder naar de nekstreek toe.
Geen oranje bijtint op het voorhoofd.
Typische bleekgeelachtige gedeeltelijke oogring aan de onderzijde van het oog die voorkomt
bij de meeste hybriden met mozambiquesoorten.
Borst, buik, flanken: Duidelijk gemelaniseerde borstband zoals bij de vader.
Duidelijk gemelaniseerde flanken.
Rugdek, stuit: Rugdek duidelijk gemelaniseerd en gestreept.
Stuit geelgroen gemelaniseerd.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met wit tot bruine omzoming.
Gele omzomingen in vleugels en staart op de plaats van de spiegels bij de groenvink.
De uiteinden van de secundaire pennen en vleugeldekveren vertonen de tekening van de
groenvink.
Hoorndelen : Vleeskleurige snavel met een grijze punt.
De bovensnavel mag een grijze tint vertonen.
Loopbenen en tenen licht gemelaniseerd met donkere nagels.

K.

Kop

: Ongeveer 14,5 cm.
: Robuuste vogel met een rechte ruglijn, de staart in het verlengde van de ruglijn en een afgeplatte schedel. Robuuste kegelvormige snavel.
: Rustig en fier.

B.

Grootte
Vorm

O

.F
.

Serinus sulphurathus x Carduelis Chloris

VERSCHILLEN BIJ DIKBEK X GROENVINK
: Grootte ongeveer 15 cm.
: Borst, buik en flanken duidelijk sterker gemelaniseerd.
: Snavel, vooral de bovensnavel, is donkerder.

K.B.O.F.©
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O
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ZWAVELGELE DIKBEKCINI X KANARIE
Serinus sulphurathus x Serinus canaria

: Ongeveer 14 cm.
: Fors lichaam en forse kop met een licht afgeplatte schedel. Forse kegelvormige snavel.
Vrij rechte ruglijn met een weinig nekinval.
Voldoende volle en ronde borst, vol onderlichaam.
Staart licht verbredend naar het einde en matig gevorkt.
: Fier en rustig.

B.

Grootte
Vorm

Houding

: Duidelijke symmetrische baardstrepen. Symmetrische lipochroomkleurige wenkbrauwstrepen.
Lipochroomkleurige keelvlek langzaamaan overgaand in de borstkleur.
Duidelijke grondkleurige zone tussen de baardstrepen en de gemelaniseerde wangen en een
lichter gemelaniseerde zone tussen de oogstreep en de wangen.
Duidelijke en fijne bestreping op schedel en achterhoofd, beginnende vanaf de snavel.
Borst, buik, flanken: Deze vertonen een een egale kleur met voldoende melanisatie. De borstkleur vloeit
langzaam uit naar de aarsstreek toe.
Duidelijke en symmetrische flanktekening, flanken nooit opgebleekt.
Rugdek, stuit: Duidelijke bestreping op rug- en vleugeldek die iets zwaarder is dan deze op de kop en het
achterhoofd.
De stuit vertoont een lichte melanisatie.
Vleugel- en staartpennen: Zwart met een fijne omzoming in de grondkleur. De secundaire vleugelpennen zijn
duidelijker en breder omzoomd. De vleugeldekveren zijn breed omzoomd.
De omzomingen van de vleugeldekveren en van de secundaire pennen zorgen voor een grote
en kleine dwarsband in de vleugel.
De omzomingen vertonen ook een matige hoeveelheid bruin phaeomelanine.
Hoorndelen : Poten bruingrijs in harmonie met de lichaamsmelanisatie.
Donkere nagels.
Snavelkleur in verhouding met de andere hoorndelen. De ondersnavel vertoont een crème tot
geelachtige tint.

K.

Kop

K.B.O.F. ©
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O
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CINI x KANARIE (man)
Serinus serinus x Serinus canaria

Ongeveer 12 cm
Een vol lichaam met een vloeiende borstlijn. Een rechte ruglijn met een lichte nekinval.
Een gevorkte staart,deze in het verlengde van de lichaamsas.
Een volle kop,ronde schedel en een vrij korte kegelvormige snavel.
Houding:
Rustig en half opgericht.
.
Kop:
Vanaf de bovensnavel een gelig gemelaniseerde schedel,met vanaf het midden overgaand in
een donkere melanisatie met een kort bestrepingspatroon dat doorloopt tot op de
achterschedel.
De keelzone vertoont als het ware een lichter gemelaniseerd befje.
Duidelijke baardstrepen,gemelaniseerde wangen met fijne bestreping met achter de
baardstrepen een lipochroomkleurige zone. Een duidelijke wenkbrauwstreep.
.
Borst, buik, flanken: De borst zo egaal mogelijk gemelaniseerd.
De borstkleur loopt door tot ver in de onderbuik om daar over te gaan in wit
naar de aarsstreek,deze is licht getekend;
Een duidelijk gemelaniseerde en zoveel mogelijk gelijnde flanktekening,
deze loopt ver door naar de borst.
Rugdek, stuit: Het rug- en vleugeldek duidelijk zwart tot donkerbruin gestreept.
Een gemelaniseerde stuit met een lichte bestreping.
.
Vleugel- en staartpennen: Zwarte vleugel- en staartpennen met lichte omzoming.
De secundaire vleugelpennen en vleugeldekveren zijn breder gezoomd,deze omzomingen
vormen de dubbele vleugelbanden.
Hoorndelen:
Hoornkleurige poten en nagels.
Hoornkleurige snavel met een donker streepje op de bovensnavel.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
Het phaeomelaninebezit in de flanken moet in verhouding zijn
met het overige phaeomelanine.
Te sterk opgebleekte flanken komen nogal eens voor,deze worden als fout beoordeeld.

K.B.O.F. ©
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CINI x KANARIE(pop)

B.

O

.F
.

Serinus serinus x Serinus canaria

: Ongeveer 12 cm.
: Een vol lichaam, een vloeiende borstlijn. Een rechte ruglijn met een lichte nekinval.
Gevorkte staart, in het verlengde van de lichaamsas.
Een volle kop, ronde schedel en vrij korte kegelvormige snavel.
Houding
: Rustig en half opgericht.
Kop
: Een gemelaniseerde schedel met een korte bestreping die doorloopt tot op de achterschedel.
De zone rond de snavelinplanting is zwakker gemelaniseerd met in de keelsteek
een fijne bestreping.
Een lichte wenkbrauwstreep is aanwezig. De baardstreek toont een lichte bestreping, achter
deze bestreping, naar de wang toe, is er een minder gemelaniseerde zone.
Borst, buik, flanken: De borst zo egaal mogelijk gemelaniseerd.
De borstkleur vermindert in intensiteit naar de onderbuik toe, om over te gaan in wit naar de
aarsstreek, deze is licht getekend.
Duidelijk gemelaniseerde en zoveel mogelijk gelijnde flanktekening, ver doorlopend naar de
borst.
Rugdek, stuit: Het rug- en vleugeldek duidelijk zwart tot donkerbruin gestreept.
De stuit gemelaniseerd met een lichte bestreping.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met een lichte omzoming.
De secundaire vleugelpennen en vleugeldekveren zijn breder omzoomd, deze omzomingen
vormen de dubbele vleugelband.
Hoorndelen : Vleeskleurige poten met hoornkleurige nagels.
Hoornkleurige snavel met een donker streepje op de punt van de bovensnavel.

K.

Grootte
Vorm

Keurtechnische opmerkingen:
Het phaeomelaninebezit in de flanken moet in verhouding zijn met het overige phaeomelanine.
Te sterk opgebleekte flanken worden steeds als fout beoordeeld.

K.B.O.F. ©
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Ongeveer 12 cm
Een vol lichaam met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn
De staart in het verlengde van de lichaamsas. Een afgeronde schedel met weinig nekinval.
Houding:
Rustig en fier
.
Kop:
Duidelijke wenkbrauwstrepen naar voor doorlopend tot de snavel waar ze een al dan niet
onderbroken voorhoofdsband tonen.
De wenkbrauwstreep versmalt op het achterhoofd.
Een donker gemelaniseerde schedel,de melanisatie loopt door in de hals en sluit daar aan in
de rugmelanisatie.
Duidelijke baardstrepen,gemelaniseerde wangen,met de lipochroomkleurige wangtekening
van de mozambiquesijs.
.
Borst, buik, flanken: De lipochroomkleurige borstkleur neemt af in intensiteit naar de onderbuik
om in de aarsstreek over te gaan in vaalwit.
Gemelaniseerde flanken.
Rugdek, stuit: Het rugdek egaal gemelaniseerd;
Een gemelaniseerde stuit.
Vleugel- en staartpennen: De staart-en vleugelpennen zijn zwart met een lichte omzoming,
de staartveren gelig aan de inplant.
De secundaire vleugelpennen en schouderdekveren zijn breder omzoomd
en vormen duidelijke vleugelbanden.
Hoorndelen:
Hoornkleurige poten tenen en licht gemelaniseerde nagels.
Hoornkleurige snavel,ondersnavel iets lichter dan de bovensnavel,
deze loopt uit in een donkere snavelpunt.

K.

Grootte:
Vorm:

B.

O

.F
.

MOZAMBIQUESIJS X BAARDSIJS(man)
Serinus mozambicus x Carduelis barbata

K.B.O.F. ©
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ZWARTKOPSIJS X HIMALAYA KRUISBEK (man)
Carduelis magellanica x Loxia curvirostra himalayensis

Ongeveer 13 cm
Een forse volslanke vogel met een rechte ruglijn,een minimale nekinval,
een volle borst en een vloeiende borstlijn.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
Houding:
Rustig en fier .
.
Kop:
Een donkere schedel ,egaal gemelaniseerd en gehamerd.
Duidelijke niet zo mooi afgelijnde baardstrepen,afbuigend naar de wangen.
De wangvlekken tekenen duidelijk af tussen de baardstrepen en de donker gemelaniseerde
uitloop achter de ogen. De bevedering van de wangen vertonen de structuur van de kruisbek.
Borst, buik, flanken: De keeltekening zo goed mogelijk afgelijnd
De borstkleur loopt ver door tot op de onderbuik en de aarsstreek samen met een
gelijkmatige vermindering van de kleurintensiteit.
De flanken tonen een licht gemelaniseerde tekening.
Rugdek, stuit: Een gemelaniseerd rugdek met een duidelijke,korte en onderbroken bestreping.
De stuit iets lichter van kleur dan het rugdek..
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met gele zoming.
De gele vleugelspiegels van de zwartkopsijs vinden we terug in de vleugels.
De omzoming van de vleugeldekveren en de secundaire pennen vormen
symmetrische vleugelbanden.
De typische visgraattekening van de kruisbek is minimaal aanwezig.
Hoorndelen:
Een grijzige snavel,de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel.
Gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.

K.

B.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
Een langere bovensnavel of licht gekruiste snavel is niet foutief.
De loopbenen en tenen tonen de structuur van de kruisbek.
De typische marmering van de kruisbek kan ervoor zorgen dat de borstkleur niet egaal is,
dit is niet foutief.

K.B.O.F. ©
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KRUISBEK x GOUDVINK(man)

O

.F
.

Loxia curvirostra x Pyrrhula pyrrhula

: Volgens soort ouders.
: Robuust lichaam met een kop in verhouding met het lichaam.
Volle borst, lichte nekinval.
Staart in het verlengde van de lichaamsas.
Vrij brede staart met een vrij diepe inkeping.
Houding
: Fier.
Kop
: Schedel donkerrood met een gemarmerde donkere melanisatie.
Achterhoofd donker gemelaniseerd.
Donkerrode wenkbrauwstreep. Donkere tot zwarte melanisatie rond het oog.
De snavelbasis is omrand door een zwart gemelaniseerde zone aansluitend
aan de oogomranding.
Wangen en keel egaal rood gekleurd.
Borst, buik, flanken: De flanken en de borst zijn egaal rood gekleurd, de kleur verdunt langzaam aan naar
de buik toe om over te gaan in een witte onderbuik.
De rode borst vertoont een lichte hamering (kenmerk van de kruisbek).
De flanken vertonen een matig bruine melanisatie.
Een minimale visgraattekening moet aanwezig zijn.
Rugdek, stuit: Het rugdek is warmbruin gemelaniseerd met een donkerbruine bestreping.
De stuit vertoont een opgebleekte rode kleur.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen en de vleugeldekveren zijn zwart met een minimale bruine
omzoming. De niet gemelaniseerde toppen van de vleugeldekveren vormen een dwarsband
in de vleugel. Deze dwarsband is crème tot roze getint.
De buitenste vleugelpennen vertonen een lipochroomkleurige omzoming.
Hoorndelen : Bovensnavel donker, ondersnavel iets lichter van melanisatie.
Loopbenen en tenen bruin met donkere nagels.
De bovensnavel is langer dan de ondersnavel (eigen aan de kruisbek).

K.

B.

Grootte
Vorm

K.B.O.F. ©
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O
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KRUISBEK X GOUDVINK (pop)
Loxia Curvirostra x Pyrrhula Pyrrhula

Volgens de gebruikte goudvink.
Een vol en fors lichaam met een afgeronde borstlijn,een licht gebogen ruglijn en een weinig
nekinval. Een vol ronde kopstructuur in verhouding met het lichaam
De vrij brede en gevorkte staart in het verlengde van de lichaamsas.
.
Houding:
Rustig en fier.
.
Kop:
Een gemelaniseerde en gehamerde schedel.
De wangen egaal van kleur,met de wangbevederingssctructuur van de kruisbek.
Een opbleking rond de ogen. .
Borst, buik, flanken: De borst,buik en flanken egaal van kleur,deze kleur verliest intensiteit in de onderbuik
om in de aarsstreek over te gaan in vaalwit.
De borstkleur vertoont een lichte hamering (kenmerk kruisbek)
Een minimale visgraattekening moet aanwezig zijn
Rugdek, stuit: Het rugdek gemelaniseerd met een donkerbruine bestreping.
De stuit is vaalwit van kleur. .
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn donker
De vleugeldekveren vormen duidelijke vleugelbanden ,deze dienen egaal van kleur te zijn.
Hoorndelen:
Een donkere snavel,de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel.
Donkere loopbenen , tenen en nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen: Een langere bovensnavel of licht gekruiste snavel is niet foutief(kruisbek)
De loopbenen en tenen vertonen de structuur van de kruisbek.
Het opkleuren van deze vogels is niet aangewezen.
Opmerking: De afgebeelde vogel heeft niet de ideale verhouding kop lichaam.
Zie hiervoor de standaard van de mannelijke hybride
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Ongeveer 11 cm
Een spoelvormig,doch vol lichaam met een vloeiende borstlijn.
Een rechte ruglijn met een minimale nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn.
.
Houding:
Iets of wat gedrukte houding en zo rustig mogelijk
Kop:
Een onbevederde V vormige zone aan de snavelinplant
Een donker gemelaniseerde voorhoofdsband,een bruinige en licht gehamerde kruin.
Een duidelijk gemelaniseerde wangvlek zonder storende uitlopers.
Een mooi afgelijnd wit masker,beginnend in het midden van de bovensnavel,cirkelvormig rond
de zwarte ogen,afbuigend naar de keel.
.
Borst, buik, flanken: Een mooie borstaflijning zonder inkeping.
De borsttekening moet voldoende en symmetrisch gestreept zijn op een
gemelaniseerde ondergrond.
De buik en onderbuik egaal crèmekleurig,de aarsstreek nog iets donkerder.
Duidelijke flanktekening (dwarslijnen of pareltekening)
Rugdek, stuit: Het rugdek egaal bruin met grijze waas
Een witte stuit.
Vleugel- en staartpennen: De vleugelpennen bruin.
De vleugeldekveren bruin met de vuilwitte stiptekening van de bichenow.
De staartpennen zijn donker gemelaniseerd en de staartdekveren voorzien
van de bloktekening van de zebra.
Hoorndelen:
Een hoornkleurige snavel.
Hoornkleurige loopbenen ,tenen en nagels.
:

K.

Grootte:
Vorm:

B.

O

.F
.

ZEBRAVINK BRUIN X BICHENOW
Poephila guttata X Poephila bichenovii
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Ongeveer 13 cm
Een vol ,vrij gedrongen en robuust lichaam met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn. Een
volle kop met mooi afgeronde schedel en met een minimale nekinval.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Een vrij zware kegelvomige snavel.
.
Houding:
Rustig en fier.
.
Kop:
Een afgetekende zwarte kopkleur,met lichter gemelaniseerde wangvlek,
Duidelijke gesloten oogringen.
Het voorhoofd begint aan de bovensnavel in V-vorm.
De overgang van de kopkleur verloopt zo afgetekend mogelijk zonder uitlopers.
.
Borst, buik, flanken: Een egaal bruin gekleurde bovenborst met daarin een lichte borstinkeping
(kenmerkbruiborstrietvink)
De scheiding tussen bovenborst en crèmekleurige borst vertoont bij voorkeur tekening.
De crèmekleur loopt over de onderbuik tot de aarsstreek.
De onderstaartveren vertonen tekening.
Rugdek, stuit: Een egaal bruin gemelaniseerd rugdek.
De stuit wit tot beige met een donker gemelaniseerd schubpatroon.
Vleugel- en staartpennen: Egaal gekleurde vleugel- en staartpennen doch donkerder dan het rugdek
De staartpennen zwartbruin met bruine zomen.
Hoorndelen:
Een hoornkleurige snavel zonder storende donkere strepen.
De ondersnavel iets lichter van tint.
Hoornkleurige loopbenen , tenen en nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

B.

O

.F
.

BRUINBORSTRIETVINK X PADDA
Lonchura castaneothorax x Padda oryzivora

Keurtechnische opmerkingen:
Er komen regelmatig vogels voor met gevlekte loopbenen en tenen wat foutief is
Onderbroken oogringen zijn foutief
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BOLIVIAANSE BERGKARDINAAL X RODE KROONVINK
Lophospingus pusilius x Coryphospingus cucullatus

Ongeveer 13 cm
Een spoelvormig lichaam met een vloeiende borstlijn,een min of meer rechte ruglijn en een
lichte nekinval.
De staart in het verlengde van de ruglijn.. Een vrij lange staart.
.
Houding:
Rustig en licht gehurkt. .
.
Kop:
Een ronde schedel met vanaf de bovensnavel een donker gemelaniseerde kuif.
De wenkbrauwstreep vertrekt vanuit het niets aan de bovensnavel en loopt breed uit in de
achterschedel.
Ter hoogte van de kuif vertoont deze wenkbrauwstreep een roze waas.
Een donker gemelaniseerde keelvlek. Een witte ononderbroken oogring.
Tussen de wenkbrauwstreep en de witte baardstrepen die breed doch
niet afgelijnd uitlopen een gemelaniseerde zone..
Het achterhoofd loodgrijs
Borst, buik, flanken: Vanaf de keelvlek over de borst,de flanken, onderbuik en de aarsstreek
egaal gemelaniseerd.
Rugdek, stuit: Het rugdek vanaf het achterhoofd donkerder gemelaniseerd.
Een grijze stuit met roze waas.
Vleugel- en staartpennen: Loodgrijze vleugelpennen met licht roze schijn.
De vleugeldekveren en secundaire pennen vormen duidelijke vleugelbanden.
De staartpennen vertonen de kleur van de vleugelpennen.
Hoorndelen:
Grijzig gemelaniseerde loopbenen en tenen met donkere nagels.
Een hoornkleurige ondersnavel.
De bovensnavel leigrijs,bleker aan de snede.

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
Een overgoten roze waas is niet foutief
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KNEU X DISTELVINK
Carduelis cannabina x Carduelis carduelis

Afhankelijk van de gebruikte distelvink
Een vol lichaam,met een vloeiende borstlijn,een rechte ruglijn met weinig nekinval.
Een matig afgeplatte schedel
De gevorkte staart in het verlengde van de ruglijn.
De typische spitse snavel,die niet te lang mag zijn.
Houding:
Fier en zo rustig mogelijk;
.
Kop:
Een afgelijnd en goed merkbaar masker
De schedel vanaf het masker donkerbruin gemelaniseerd met marmeringseffect.
Gemelaniseerde wangen,een donkere teugelzone.
De grijzige keelband (kenmerk kneu),vormt de scheiding tussen keelstreek en bovenborst..
Borst, buik, flanken: De bovenborst gemelaniseerd met tekening.
Vanaf het midden van de borst over de onderbuik tot de aarsstreek vaalwit.
Een zichtbare paddestoeltekening gevormd door bruine phaeomelanine.
Bruin gemelaniseerde flanken met een tekeningspatroon.
Rugdek, stuit: Rug– en vleugeldek donkerbruin gemelaniseerd ,de bovenrug donkerder dan de onderrug.
met een donker bestrepingspatroon
De stuit lichter van tint dan de onderrug
Vleugel- en staartpennen: Zwarte vleugelpennen met omzoming en de typische gele spiegels van de
distelvink.Zwarte staartpennen met witte zomen en een onderstaarttekening.
Hoorndelen:
Hoornkleurige loopbenen,tenen en donkere nagels.
Spitse hoornkleurige snavel met een grijze tot zwarte punt.

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
Bij deze hybride komen nog al eens witte veertjes voor in hals,wangen en rugdek.
Vlekkerige tenen en loopbenen komen soms voor en zijn foutief
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DISTELVINK X WITBANDKRUISBEK
Carduelis carduelis x Loxia leucoptera

Afhankelijk van de gebruikte distelvink.
Een vol lichaam met een vloeiende borstlijn,een rechte ruglijn.
Een weinig nekinval en de gevorkte staart in het verlengde van de lichaamsas.
De kop in verhouding met het lichaam.
Houding:
Rustig en fier.
.
Kop:
Een lipochroomkleurig en gemelaniseerde schedel
De kleur van de schedel loopt door tot de nek. Donkere tot zwarte teugelzone.
De snavelbasis zwart omrand,de keel en de helft van de wangbevedering egaal rood
gekleurd.
Gemelaniseerde wangen met de vederstructuur van de wangen van de kruisbek..
Borst, buik, flanken: De borst kleur verdunt langzaam naar de buik toe om
over te gaan in een witte onderbuik.
De rode gemelaniseerde borst vertoont een lichte hamering (kenmerk van de kruisbek)
Gemelaniseerde flanken met een duidelijk tekeningspatroon.
Rugdek, stuit: Een gemelanisseerd rugdek met een donkere bestreping.
De stuit lichter van tint dan de schedelkleur.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- en staartpennen zijn zwart met gele zomen.
De typische vleugelspiegels en vleugelomzoming van de distelvink zijn herkenbaar.
De vleugeldekveren en de secundaire pennen vertonen uitgesproken brede zomen,
deze vormen de vleugelbanden.
Hoorndelen:
Hoornkleurige snavel,met een donkere streep op de bovensnavel.
Hoornkleurige loopbenen en tenen met donkere tot zwarte nagels.

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische opmerkingen:
Een iets langere bovensnavel of licht gekruiste snavel is niet foutief.
De loopbenen en tenen vertonen de structuur van de kruisbek.
Een storende doorkleuring van hoorndelen,rugdek en vleugelbanden is foutief.
Vlekkerige loopbenen en tenen zijn foutief
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Grootte:
Vorm:

K.

B.

O
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MUSKAATVINK X BINSENASTRILDE(pop)
Lonchura punctulata X Neochmia ruficauda

Ongeveer 12 cm.
Een goed gevuld vogeltje met een vloeiende borstlijn,een rechte ruglijn en de staart in het
verlengde van de lichaamsas.
De middelste staartpennen zijn iets langer. De staart is wigvormig
Een lichtjes afgeplatte schedel met weinig of geen nekinval.
.
Houding:
Rustig . .
Kop:
Een onbevederde driehoekzone aan de inplant van de bovensnavel.
Bleker van kleur dan de rest van de snavel
Een bruin gemelaniseerde schedel en masker dit masker is donkerder in de keelstreek en de
wangen. De man vertoont een koraalrood masker
Zwarte ogen met duidelijke ononderbroken oogringen..
Borst, buik, flanken: Een donker gemelaniseerde bovenborst met een regelmatig verdeelde
en scherpe tekening.
Vanaf de bovenborst verliezen de kleur en tekening aan intensiteit.
Een duidelijke tekening in de flanken die zover mogelijk doorloopt naar de aarsstreek
De broek is rozig en getekend.
Rugdek, stuit: Een egaal donkerbruin rugdek.
De stuit getekend met een roze tint.
Vleugel- en staartpennen: Egaal gekleurde vleugel- en staartpennen.
Hoorndelen:
Een hoornkleurige snavel,de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel.
hoornkleurig loopbenen ,tenen en nagels
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:
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Ongeveer 11 cm.
Een ietwat gedrongen vogel met een robuust lichaam,een vloeiende borstlijn,een rechte
ruglijn en weinig of geen nekinval.
De kop in verhouding met het lichaam,met een licht afgeplatte schedel.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Rustig en half opgericht;
.
.
Kop:
Een egaal gemelaniseerde schedel en nek.
In de keelstreek en rond de inplant van de ondersnavel donker gemelaniseerd.
Een bleke teugelzone in de kleur van de schedel met daar boven tot midden bovensnavel een
donkere melanisatie doch lichter van tint dan de keelstreek..
Gemelaniseerde wangvlekken.
Borst, buik, flanken: De borst vanaf de keelstreek gemelaniseerd en getekend tot midden borst om dan
te vervagen naar de onderbuik om daar over te gaan in vaalwit.
Een duidelijke flanktekening ver doorlopend tot aan de onderstaart.
De broekstreek donker gemelaniseerd.
Rugdek, stuit: Een egaal gemelaniseerd rugdek.
De stuit egaal zwart en getekend.
Vleugel- en staartpennen: Egaal crèmekleurige vleugelpennen.
De staartpennen donkerder dan de vleugelpennen.
De bovenstaartdekveren donker gemelaniseerd met zichtbare zebra tekening
Hoorndelen:
Hoornkleurige loopbenen , tenen en nagels.
Een egaal gekleurde snavel.
:

K.

Grootte:
Vorm:

B.
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ZEBRAVINK MASKER GRIJS X JAPANSE MEEUW
Poephila guttata x Lonchura striata domestica
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Ongeveer 11 cm.
.
Een voldoende gevuld lichaam met een vloeiende borstlijn en een vrij rechte ruglijn
Een matig afgeplatte schedel met geen of weinig nekinval.
De staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Rustig en licht gehurkt.. .
Kop:
De schedel,hals ,keel en wangen zo donker mogelijk gemelaniseerd
Een duidelijke en ononderbroken oogring.
.
Borst, buik, flanken: Vanaf de zwarte keelstreek een egale borstkleur met een regelmatig verdeeld
scherp tekeningpatroon,zover mogelijk doorlopend naar de onderbuik.
Een duidelijke en gelijnde flanktekening ver doorlopend tot de broek,deze is
Donker gemelaniseerd.
Rugdek, stuit: Het rugdek warmbruin.
De stuit vertoont een rozig getint en getekend.
Vleugel- en staartpennen: De vleugel- staartpennen egaal bruinzwart .
De vleugeldekveren, en de secundaire vleugelpennen vertonen de typische eenkleurige
vleugelstippen van de ceresamadine.
Hoorndelen:
Hoornkleurige loopbenen en tenen met donker hoornkleurige nagels.
Een loodgrijze snavel,de bovensnavel donkerder
dan de ondersnavel.

K.

Grootte:
Vorm:

B.

O
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.

PRACHTNON X CERESAMANDINE
Lonchura spectabilis x Aidemosyna modesta

Keurtechnische opmerkingen:
V-vormige inplant van de bovensnavel.
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Grootte:
Vorm:

K.
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REUZENEKSTER X JAPANSE MEEUW
Lonchura fringiloides x Lonchura domestica

Ongeveer 12 cm.
.
Een tamelijk gevuld lichaam met een vloeiende borstlijn,een rechte ruglijn met weinig of geen
nekinval en de staart in het verlengde van de lichaamsas.
De kop in verhouding tot het lichaam en een matig afgeplatte schedel.
Houding:
Rustig en fier.
.
Kop:
Egaal zwart met grijze waas doorlopend op de hals,de wangen,keelstreek en bovenborst.
Een ononderbroken bleke oogring.
Borst, buik, flanken: De borst en flanken tonen een duidelijk tekeningspatroon.
De borsttekening vervaagt vanaf de bovenborst om in buik over te gaan naar crèmewit.
De flanktekening loopt door tot aan de onderstaart,deze is crèmewit en met tekeningpatroon.
Rugdek, stuit: Een egaal donkerbruin rugdek.
De stuit zwart en getekend.
Vleugel- en staartpennen: De arm- en handpennen zijn zwart.
De vleugeldekveren bruinzwart met de tekening van het reuzenekstertje en de Jap. Meeuw.
De staartpennen zwart. De onderstaartdekveren vertonen een tekeningpatroon
Hoorndelen:
Loopbenen en tenen gemelaniseerd met duidelijk donkere nagels.
Een loodgrijze egale bovensnavel,de ondersnavel duidelijk lichter van tint.
Keurtechnische opmerkingen:
V-vormige driehoek aan de inplant van de bovensnavel.
De lengtestreepjes in het vleugeldek moeten aanwezig zijn
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CERESAMADINE AGAAT x ZILVERBEK INO (man)

B.

O
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.

Aidemosynia modesta x lonchura cantans

Ongeveer 12 cm.
Een volslanke vogel met een vloeiende borstlijn en een rechte ruglijn.
Een licht afgeplatte schedel, de staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding:
Rustig, licht gehurkt.
Kop:
Een gemelaniseerde schedel met gehamerde tekening, het achterhoofd egaal gemelaniseerd.
Gemelaniseerde en lichtgetekende wangen.
Een donker afgetekende teugelzone.
Een zo duidelijk mogelijk en egaal gekleurd befje.
Borst, buik, flanken: De cerestekening op de keel en de borst moet duidelijk aanwezig zijn en zo diep
mogelijk doorlopen op de onderbuik.
De flanken tonen een regelmatige, scherpe en symmetrische cerestekening.
De onderbuik en de aarsstreek zijn vaalwit.
Rugdek,stuit: Het rugdek is egaal gemelaniseerd.
De stuit is zwart met blokpatroon, de langere buitenste pennen eindigen op een witte punt.
Vleugel- en staartpennen: Egaal gemelaniseerde vleugelpennen.
De typische vleugeltekening en de stippen op de schouderbochten moeten aanwezig zijn, zo
ook de witte uiteinden van de vleugelpennen van de ceresamadine.
De vleugels tonen ook duidelijke vleugelbanden.
Hoorndelen:
Vleeskleurige loopbenen en tenen met vleeskleurige nagels.
Een hoornkleurige snavel, de bovensnavel donkerder dan de ondersnavel.

K.

Grootte:
Vorm:

Keurtechnische aanwijzing:
De vrouwelijke hybriden vertonen geen bef
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Grootte
Vorm

K.
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GEELBUIKCINI X DISTELVINK (Major)
Serinus flaviventris x Carduelis carduelis major

: Ongeveer 13,5 cm.
: Typische puttervorm met voldoende volle borst en een lichtronde ruglijn met duidelijke nekiinval.
Afgeplatte schedel, staart in het verlengde van de lichaamsas.
Houding
: Fier en goed opgericht.
Kop
: Grijze baardstrepen en gemelaniseerde wangen.
Een oranjekleurig masker dat uitloopt naar de borst en begrensd wordt door de paddestoeltekening van de putter.
Borst, buik, flanken: De borst vertoont de typische paddestoeltekening van de putter. Deze paddestoeltekening begrenst het masker.
Flanken bruingrijs gemelaniseerd.
Rugdek, stuit: Rugdek bruin met een fijne bestreping.
Stuit geel met een lichte melanisatie en typische omzoming van de putter.
Vleugel- en staartpennen: Zwart.
De typische vleugelspiegels, vleugelomzomingen en vleugeltekening van de putter moeten
duidelijk aanwezig zijn.
Staartspiegels gewenst
Hoorndelen : Vleeskleurige snavel met een donkere punt.
Licht gemelaniseerde poten met donkere nagels.
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Overzicht standaarden hybriden
Hybride

COM

Jaartal Wetenschappelijk

alario x kanarie

2007

serinus alario x serinus canaria

2

alario x mozambique

2004

serinus alario x serinus mozambicus

3

alario x sijs (man)

2002

serinus alario x serinus spinus

4

alario x sijs (pop)

2009

serinus alario x carduelis spinus

5

baardsijs x kanarie

2010

carduelis barbata x serinus canaria

6

barmsijs cabaret agaat x groenvink

2006

carduelis flammea cabaret x carduelis chloris

7

barmsijs cabaret donkerfactorig x frater

2009

carduelis flammea x xcaduelis flavirostris

8

barmsijs cabaret donkerfactorig x kanarie

2010

carduelis flammea cabaret x serinus canaria

9

barmsijs cabaret isabel x kneu

2006

carduelis flammea cabaret x carduelis cannabina

10

barmsijs cabaret x frater

2007

carduelis flammea cabaret x carduelis flavirostris

11

barmsijs cabaret x geelbuikcini

2001

carduelis flammea cabaret x serinus flaviventris

12

barmsijs cabaret x groenvink

2008

carduelis flammea cabaret x carduelis chloris

13

barmsijs cabaret x kanarie

2010

carduelis flammea cabaret x serinus canaria

14

barmsijs cabaret x kleine goudvink

2005

carduelis flammea cabaret x pyrrhula pyrrhula

15

barmsijs cabaret x kneu

16

barmsijs cabaret x mexicaanse roodmus (man)

17

barmsijs cabaret x mexicaanse roodmus (pop)

2006

carduelis flammea cabaret x carpodacus mexicanus

18

barmsijs cabaret x sijs

2004

carduelis flammea cabaret x serinus spinus

19

barmsijs cabaret x woestijnvink (man)

2007

carduelis flammea cabaret x rhodopechys githaginea

20

barmsijs noords x groenvink

2008

carduelis flammea x carduelis chloris

21

barmsijs noords x kruisbek (man)

2007

carduelis flammea x loxia curvirostra

22

barmsijs noords x kruisbek (pop)

2007

carduelis flammea x loxia curvirostra

23

barmsijs noords x mexicaanse roodmus

2004

carduelis flammea x carpodacus mexicanus

24

barmsijs noords x strepencini

2003

carduelis flammea x serinus striolatus

25

barmsijs x chinese groenvink

2005

carduelis flammea cabaret x carduelis sinica

26

bichenow x binzen

2004

poephila bichenovil x neochmia ruficauda

27

bichenow x zebravink

2005

poephila bichenovil x poehila guttata

28

binzenastrilde x vuurvink

2010

neochmia ruficauda x langonosticta senegala

29

binzenastrilde x zebravink

2010

neochmia ruficauda x poephila guttata

30

binzenastrilde x zilverbek

2008

neochmia ruficauda x lonchura cantans

31

boliviaanse bergkardinaan x rode kroonvink

2013

lophospingus pusilius x coryphospingus cucullatus

O

.F
.

1

carduelis flammea cabaret x carduelis cannabina

2006

carduelis flammea cabaret x carpodacus mexicanus

B.
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Hybride

COM

Jaartal Wetenschappelijk

bruinborstrietvink x ceresamandine

2003

lonchura castaneothorax x aidemosyna modesta

33

bruinborstrietvink x diamantvink

2003

lonchura castaneothorax x emblema guttata

34

bruinborstrietvink x jap. Meeuw

2009

lonchura castaneothorax x lonchura striata domestica

35

bruinborstrietvink x padda

2013

lonchura castaneothorax x padda oryzivora

36

bruinborstrietvink x spitstaartamandine

2004

lonchura castaneothorax x poephila acuticauda

37

bruinborstrietvink x zebravink

2010

lonchura castraneotorax x poephila guttata

38

bruinborstrietvink x zilverbek

2004

lonchura castaneothorax x lonchura cantans

39

ceresamandine agaat x zilverbek ino (man)

2013

aidemosyna x modesta x lonchura cantans

40

ceresamandine x binzen

2004

aidemosyna modesta x neochmia ruficauda

41

ceresamandine x diamantvink (man)

2010

aidemosynia modesta x Emblema guttata

42

ceresamandine x diamantvink (pop)

2010

aidemosynia modesta x Emblema guttata

43

ceresamandine x zebravink

2007

aidermosyna modesta x poephila guttata

44

ceresamandine x zilverbek

2005

aidermosyna modesta x lonchura cantans

45

chinese groenvink x alario

2003

carduelis sinica x serinus alario

46

chinese groenvink x geelstuitedelzanger

2008

carduelis sinica x serinus atrogularis

47

cini x kanarie (man)

2013

serinus serinus x serinus canaria

48

cini x kanarie (pop)

49

damara alario x zwartkopgroenvink

50

diamantvink x binzen

51

diamantvink x jap. Meeuw

52

diamantvink x padda

53

O

.F
.

32

serinus serinus x serinus canaria

2010

serinus alario leucolaema x carduelis ambigua

B.

2013

emblema guttata x neochmia ruficauda

2002

emblema guttata x lonchura striata domestica (japonnica)

2012

embleme x padda oryzivora

dikbekcini x kanarie

2012

serinus donaldsoni canaria

54

dikbekcini x kruisbek man

2007

serinus donaldsoni x loxia curvirostra

55

dikbeknon x japanse meeuw

2010

lonchura grandis x lonchura striata domestica

56

distelvink x kanarie

2007

carduelis carduelis x serinus canaria

57

distelvink isabel x kanarie

2011

carduelis carduelid x serinus canaria

58

distelvink major x noorse goudvink

2006

carduelis carduelis major x pyrrhula pyrrhula

59

distelvink x barmsijs cabaret

2006

carduelis carduelis x carduelis flammea cabaret

60

distelvink x groenvink

2008

carduelis carduelis x carduelis chloris

61

distelvink x kneu

2012

carduelis carduelis x carduelis cannabina

62

distelvink x kruisbek

2008

arduelis carduelisx loxia curvirostra

63

distelvink x sijs

2003

carduelis carduelis x carduelis spinus

64

distelvink x witbandkruisband

2013

loxia leucoptera

K.

2004
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distelvink x zwartkopsijs

2004

carduelis carduelis x carduelis notata

66

edelzanger x groenvink

2001

serinus leucopygius x carduelis chloris

67

edelzanger x kneu

2008

serinus leuopygius x carduelis cannabina

68

edelzangerx kruisbek

2009

serinus leucopygius x loxia curvirostra

69

frater x barmsijs cabaret

2001

carduelis flavirostris x carduelis flammea cabaret

70

frater x groenvink

2003

carduelis flavirostris x carduelis chloris

71

frater x kanarie

2007

carduelis flavirostris x serinus canaria

72

geelbuikcini x barmsijs cabaret

2005

serinus flaviventris x carduelis flammea cabaret

73

geelbuikcini x distelvink major

2013

serinus flaviventris x carduelis carduelis major

74

geelbuikcini x goudvink

2002

serinus flaviventris x pyrrhula pyrrhula

75

geelbuikcini x groenvink

2012

serinus flaviventris x carduelis chloris

76

geelbuikcini x kanarie

2008

serinus flaviventris x serinus canaria

77

geelbuikcini x kanarie(pop)

2012

serinus flaviventris x serinus canaria

78

geelbuikcini x kruisbek (man)

2011

serinis flaviventus x loxia curvirostra

79

geelbuikcini x kruisbek pop

2005

serinus flaviventris x loxia curvirostra

80

geelstuitedelzanger x distelvink (man)

2009

serinus atrogularis x carduedlis carduelis

81

geelstuitedelzanger x distelvink (pop)

82

geelstuitedelzanger x goudvink (man)

83

geelstuitedelzanger x goudvink (pop)

2011

serinus atrogularis x pyrrhulla pyrrhula

84

geelstuitedelzanger x kanarie (man)

2007

serinus atrogularis x serinus canaria

85

geelstuitedelzanger x kanarie (pop)

2007

serinus atrogularis x serinus canaria

86

geelstuitedelzanger x kneu

2004

serinus atrogularis x carduelis cannabina

87

goulds zwartkop groen x driekleurpapegaaiaman

2004

chloebia goydiae x erythrura trichora

88

granaatastrilde x blauwfazant

2005

uraeginthus granatina x uraeginthus bengalus

89

granaatastrilde x blauwfazant (pop)

2010

uraeginthus granatina x uraeginthus bengalus

90

groenvink agaat x kruisbek

2008

carduelis chloris x loxia curvirostra

91

groenvink x botvink

2004

carduelis chloris x fringilla coelebs

92

groenvink x dikbekcini

2008

carduelis chloris x serinus donaldsoni

93

groenvink x goudvink

2008

carduelis chloris x pyrrhula pyrrhula

94

groenvink x kanarie

2011

carduelis chloris x serinus canaria

95

groenvink x kneu

2008

carduelis chloris x carduelis cannabina

96

groenvink x kruisbek

2005

carduelis chloris x loxia curvirostra

97

groenvink x kruisbek pop

2007

carduelis chloris x loxia curvirostra

O

.F
.

65

COM

serinus atrogularis x carduedlis carduelis

2011

serinus atrogularis x pyrrhulla pyrrhula

K.
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hadesnon x jap. Meeuw

2002

lonchura stygia x lonchura striata domestica (japonnica)

99

jap. Meeuw x padda

2002

lonchura striata domestica (japonnica) x padda oryzivora

100

kaapse kanarie x groenvink

2012

serinus canicollis x carduelis cloris

101

kanarie agaat roodivoor x mexicaanse roodmus

2006

serinus canaria x carpodacus mexicanus

102

kanarie agaat wit dominant x sijs

2005

serinus canaria x caduelis spinus

103

kanarie agaat x frater

2009

serinus canaria x carduelis flavirostris

104

kanarie bruin geel x barmsijs cabaret

2005

serinus canaria x carduelis flammea cabaret

105

kanarie bruin x mexicaanse roodmus (pop)

2006

serinus canaria x carpodacus mexicanus

106

kanarie isabel geel x groenvink

2009

serinus canaria x carduelis chloris

107

kanarie isabel wit x groenvink

2009

serinus anaria x carduelis chloris

108

kanarie roodbruin x barmsijs

2003

serinus canaria x carduelis flammea

109

kanarie satinet rood mozaïk x kruisbek

2009

serinus canaria x loxia curvirostra

110

kanarie satinet rood mozaïk x mexicaanse roodmus

2009

serinus canaria x carpodactus mexicanus

111

kanarie satinet roze ivoor x kneu

2005

serinus canaria x carduelis cannabina

112

kanarie x distelvink

2005

serinus canaria x carduelis carduelis

113

kanarie x geelbuikcini

2004

serinus canaria x serinus flaviventris

114

kanarie x goudvink

115

kanarie x groenvink

116

kanarie x kruisbek

117

O

.F
.

98

serinus canaria x pyrrhula pyrrhula

200x

serinus canaria x carduelis chloris

B.

2001

serinus canaria x loxia curvirostra

kapoetsensijs pastel x kanarie (pop)

2012

carduelis cuculata x serinus canaria

118

kapoetsensijs x barmsijs

2007

carduelis cucullata x carduelis flammea cabaret

119

kapoetsensijs x distelvink

2008

carduelis cuculata x carduelis carduelid

120

kapoetsensijs x himalaya kruisbek (man)

2007

carduelis cucullata x loxia curvirostra himalayensis

121

kapoetsensijs x himalayakruisbek (pop)

2009

serinus cucullata x loxia curvirostra hymamayensis

122

kapoetsensijs x kanarie

2009

carduelis cucullata x serinus canaria

123

kapoetsensijs x kneu (man)

2009

serinus cucullata x carduelis cannabinna

124

keep x vink

2008

fringilla montifringilla x fringilla coelebs

125

kleine edelzanger x kanarie

2003

serinus leucopygius x serinus canaria

126

kleine mozambique x geelstuitedelzanger

2011

serinus mozambicus x serinus atrogularis

127

kleine mozambique x kanarie

2006

serinus mozambicus x serinus canaria

128

kneu x distelvink

2013

carduelis cannabina x carduelis carduelis

129

kneu x geelbuikcini (man)

2007

carduelis cannabina x serinus flaviventris

130

kneu x goudvink man

2006

carduelis cannabina x pyrrhula pyrrhula

K.
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kneu x goudvink pop

2006

carduelis cannabina x pyrrhula pyrrhula

132

kneu x groenvink

2008

cardualis cannabina x cardulis chloris

133

kneu x kanarie

2007

carduelis cannabina x serinus canaria

134

kneu x kapoetsensijs (pop)

2009

carduelis cannabina x serinus cucullata

135

kneu x kruisbek

2008

carduelis cannabina x loxia curvirostra

136

kneu x mexicaanse roodmus

2003

carduelis cannabina x carpodacus mexicanus

137

kruisbek x goudvink (man)

2013

loxia curvirostra x pyrrhula pyrrhula

138

kruisbek x goudvink (pop)

2013

loxia curvirostra x pyrrhula pyrrhula

139

kruisbek x kanarie

2001

loxia curvirostra x serinus canaria

140

Loodbek x diamantvink

2009

lonchura malabarica x emblema guttata

141

loodbek x padda

2012

lonchura malabarica x padda oryzivora

142

meesgoudvink x mexicaanse roodmus

2010

uragus sibericus x carpodactus mexicanus

143

meesgoudvink x pallas roodmus (man)

2010

uragus sibericus x carpodactus roseus

144

meesgoudvink x pallas roodmus (pop)

2010

uragus sibericus x carpodactus roseus

145

melbaastrilde x donkerrode amarant

2002

pytilia melba x lagonosticta aubriucata

146

mexicaanse roodmus phaeo x kanarie phaeo

2002

carpodacus mexicanus x serinus canaria

147

mexicaanse roodmus x barmsijs (pop)

148

mexicaanse roodmus x goudvink (man)

149

mexicaanse roodmus x goudvink (pop)

2008

carpodacus mexicanus x pyrrhula pyrrhula

150

mexicaanse roodmus x groenvink (pop)

2007

carpodacus mexicanus x carduelis chloris

151

mexicaanse roodmus x haakbek (man)

2010

carpodacus mexicanus x pinicola enucleator

152

mexicaanse roodmus x haakbek (pop)

2010

carpodacus mexicanus x pinicola enucleator

153

mexicaanse roodmus x kanarie (man)

2001

carpodacus mexicanus x serinus canaria

154

mexicaanse roodmus x kanarie (pop)

2011

carpodacus mexicanus x serinus canaria

155

mexicaanse roodmus x kruisbek (man)

2008

carpodacus mexicanus x loxia curvirostra

156

mexicaanse roodmus x kruisbek (pop)

2008

carpodacus mexicanus x loxia curvirostra

157

molukkenbronzenman x zwartkopnon

2004

lonchura molucca x lonchura atricapilla

158

mozambiquesijs x baardsijs

2013

serinus mozambicus x carduelis barbata

159

muskaatvink x binsenastrilde(pop)

2013

lonchura punctulata x Neochmia ruficauca

160

napoleon x zilverbek

2012

estrilda troglodytes x lonchura cantans

161

oeganda mozambique x mexicaanse roodmus (pop)

2010

serinus mozambicus granti x carpodactus mexicanus

162

padda x diamantvink

2005

padda oryzivora x emblema guttata

163

prachtnon x ceresamandine

2013

lonchura spectabilis x aidemosyna x modesta

O

.F
.

131

carpodacus mexicanus x carduelis flammea

2008

carpodacus mexicanus x pyrrhula pyrrhula

K.
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purpergranaatastrilde x blauwfazant

2010

uraeginthus ianthinogaster xuraeginthus bengalus

165

reuzenekster x japanse meeuw

2013

lonchura fringiloides x lonchura domestica

166

roodkopamandine x bandvink

2006

amandina erythrocephala x amandina fasciata

167

sijs bruin pastel x barmsijs cabaret (pop)

2007

carduelis spinus x carduelis flammea cabaret

168

sijs x barmsijs ( man)

2009

carduelis spinus x carduelis flammea cabaret

169

sijs x barmsijs ( pop)

2009

carduelis spinus x carduelis flammea cabaret

170

sijs x frater

2009

carduelis spinus x carduelis flavirostris

171

sijs x groenvink

2008

carduelis spinus x carduelis chloris

172

sijs x kanarie

2007

carduelis spinus x serinus canaria

173

spitstaart isabel x ceres isabel

2004

poephila acuticauda x aidermosyna modesta

174

spitstaart x ceres

2004

poephila acuticauda x aidermosyna modesta

175

spitstaart x diamantvink

2009

poephilia acuticauda x emblema guttata

176

spitstaart x zebravink

2003

poephila acuticauda x poephila guttata

177

spitstaart x zilverbek

2009

poephilia acuticauda x lonchura cantans

178

strepencini x groenvink

2004

serinus striolatus x carduelis chloris

179

strepencini x kanarie

2001

serinus striolatus x serinus canaria

180

witbandkruisbek x goudvink (man)

181

witbandkruisbek x goudvink (pop)

182

witbuikcini x kanarie

183

witkeelcini x kanarie

184

O

.F
.

164

loxia leucoptera x pyrrhula pyrrhula

2011

loxia leucoptera x pyrrhula pyrrhula

B.

2011

serinus dorsostriatus x serinus canaria

2011

serinus albogularis x serinus canaria

witkeeledelzanger x groenvink (man)

2005

serinus albogularis x carduelis chloris

185

witkeeledelzanger x groenvink (pop)

2007

serinus albogularis x carduelis chloris

186

woestijnvink x barmsijs

2004

rhodopechys githaginea x carduelis flammea cabaret

187

woestijnvink x barmsijs cabaret (man)

2007

rhodopechys githaginea x carduelis flammea cabaret

188

woestijnvink x kanarie

2012

rhodopechys githaginea x serinus canaria

189

woestijnvink x kruisbek

2009

rhodopechys githaginea x loxia curvirostra

190

woestijnvink x mexicaanse roodmus

2006

rhodopechys githaginea x carpodacus mexicanus

191

zebravink bruin x bichenow

2013

poephila guttata x poephila bichenovii

192

zebravink masker grijs x japanse meeuw

2013

poephila guttata x lonchura striata domestica

193

zebravink x diamantvink

2002

poephila guttata x emblema guttata

194

zebravink x kleine vuurvink

2002

poephila guttata x langonosticta senegala

195

zilverbek x bruinborstrietvink

2012

lonchura cantans x lonchura casaneotorax

196

zilverbek x ceresamandine

2003

lonchura cantans x aidemosyna modesta

K.
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zilverbek x diamantvink

2009

lonchura cantans x emblema guttata

198

zilverbek x jap meeuw

2008

lonchura cantans x lonchura striata domestica (japonnica)

199

zilverbek x padda

2003

lonchura cantans x padda oryzivora

200

zonastrilde x binsenastrilde

2009

neoschmia phaeton x nechmia ruficauda

201

zonastrilde x ceresamandine

2003

neochmia phaeton x aidemosyna modesta

202

zonastrilde x diamantvink

2009

neoschmia phaeton x emblema guttata

203

zwarte sijs x frater

2011

carduelis atrata x carduelis flaviventris

204

zwarte sijs x geelbuikcini

2011

carduelis atrata x serinus flaviventris

205

zwarte sijs x kanarie

2006

carduelis atrata x siserin canari

206

zwartkeelgeelstuitedelzanger x kanarie

2001

serinus atrogularis x serinus canaria

207

zwartkopsijs x geelbuikcini

2010

carduelis notata x seinus flaviventris

208

zwartkopsijs x himalaya kruisbek

2013

carduelis notata x loxia curvirostra himalayensis

209

zwartkopsijs x kanrie (man)

2011

carduelis notata x serinus canaria

210

zwartkopsijs x kanrie (pop)

2011

carduelis notata x serinus canaria

211

zwartkopsijs x kneu (man)

2009

carduelis notata x carduelis cannabina

212

zwartkopsijs x kneu (pop)

2009

carduelis notata x carduelis cannabina

213

zwartkopsijs x kruisbek

214

zwartkopsijs x zwartkopgroenvink (man)

215

zwartkopsijs x zwartkopgroenvink(pop)

2012

carduelis notata x carduelis ambigua

216

zwavelgele dibekcini x groenvink

2001

serinus sulphurathus x carduelis chloris

217

zwavelgele dikbekcini x kanarie

2001

serinus sulphurathus x serinus canaria

O

.F
.

197

carduelis notata x loxia curvirostra

2008

carduelis notata x carduelis ambigua

K.
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