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De kleine grasparkiet wordt gekeurd als KLEURGRASPARKIET met de vermelding van de kleurslag. 
 

BESCHRIJVING VAN DE KLEURGRASPARKIET 
 

FORMAAT 
 

De kleurgrasparkiet heeft een lengte van maximaal 18 cm, gemeten van de kruin van de kop tot de punt van 
de staart. 

 
TYPE 

 
De vogel moet een sierlijke slanke gestalte tonen. De ruglijn moet nagenoeg recht zijn, maar desondanks 
toch iets naar binnen gebogen (een kleine knik). Het breedste punt van de vogel ligt ter hoogte van de vle u- 
gelbochten, het blijft steeds een smal type. 

 
Nek 

 
Bij de vleugelbochten is er een kleine inval, naar de wat spitse kopvorm. De nek is enigszins lang te noe- 
men. 

 
Staart 

 
De staart is recht en compact en bestaat uit 12 geheel volgroeide staartpennen. Deze lange staart, waarvan 
de middelste veren ver voorbij de andere uitsteken, is trapvormig, zodat het buitenste paar slechts een derde 
deel is van de lengte van de middelste verlengde pennen. De lengte van de verlengde staartpennen is on- 
geveer 10 cm en moet in verhouding tot het lichaam staan. 

 
Houding 

 
De kleurgrasparkiet moet een fiere en natuurlijke houding aannemen, onder een hoek van 30° t.o.v. de stok. 
De vogel mag niet onrustig te zijn. De vogel dient stevig op de poten te staan en wel zodanig dat het onderl i- 
chaam ruim vrij van de stok dient te blijven. 

 
Conditie 

 
Is een eerste vereiste, wanneer de vogel niet in conditie is kan hij nooit een hoge waardering krijgen. De per- 
fecte conditie kan worden vastgesteld als een vogel geheel bevederd is. De bevedering dient de glans te 
tonen, die getuigt van een goede gezondheid en showvoorbereiding. 

 
Vleugels 

 
Deze moeten strak gedragen worden, zonder te kruisen, tot juist boven de stuit. De vleugellengte moet in 
verhouding staan tot het lichaam en wel in verhouding 45 /100. De vleugellengte wordt gemeten vanaf de 
vleugelbocht tot de punt van de langste primaire vleugelpen. Zeven primaire vleugelpennen dienen geheel 
volgroeid zichtbaar zijn. 

 
Kop 

 
De kop is enigszins spits en dient smal en klein te zijn, zonder voorhoofdswelving; Dit van zowel het voor- 
aanzicht en zijaanzicht. De achterkop dient geen achtervulling te tonen doch geleidelijk over te gaan in een 
iets kleine knik en vervolgens in de ruglijn. Vanaf de neusdoppen loopt de lijn van de kopvorm direct naar 
achteren over de kop om daar vloeiend aan te sluiten op de ruglijn. 

 
Ogen 

 
Moeten helder, vrijmoedig en goed geplaatst zijn vanaf het voorfront, achterschedel en bovenkant van de 
kop. De ogen dienen duidelijk zichtbaar te zijn, zowel in het vooraanzicht als in het zijaanzicht. Zij steken als 
het ware uit de kop. 

 
Snavel 

 
De bovensnavel is volledig zichtbaar. De snavel is eerder hoger dan langer, aan de zijden en aan de bove n- 
kant afgerond. De bovensnavel is bijna loodrecht naar beneden gebogen, de onderkant diep ingekerfd ver- 
volgens tot een spits versmald ver reikend tot over de ondersnavel, de laatste even hoog als de bovenkant 
en aan de voorkant boven afgerond. De snavel dient verder gaaf te zijn en moet iets vooruitstekend gedra- 
gen worden en mag beslist niet in de bevedering worden weggetrokken. 
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Neusdop 
 

Aan de snavelbasis bevindt zich de neusdop. Dit is een wasachtige verdikte huid waarin zich de twee neus- 
gaten bevinden. Deze washuid dient bij de man geheel glad te zijn, die van de pop kan iets ruwer zijn. 

 
Poten 

 
De poten zijn dun, slank en naar verhouding hoog en voorzien van lange tenen en nagels. Deze dienen 
recht, stevig en geschubd te zijn met 2 tenen naar voren en 2 naar achteren. Deze zijn voorzien van een 
licht gebogen nagel. De tenen dienen de stok stevig te omklemmen. Ten opzichte van de gehele vogel zijn 
de tenen vrij lang. 

 
Masker en keelstippen 

 
Het masker dient kort te zijn met daarin 6 regelmatig verdeelde keelstippen die niet te groot zijn en die in 
verhouding staan met het kleine masker. 4 keelstippen zijn zichtbaar, 2 zijn verstopt onder de wangvlekken. 
De keelstippen dienen rond te zijn. 
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KLEUR EN TEKENING 
 

BASISKLEUR NORMAALSERIE 
 

Lichaamskleur De kleur van de stuit, borst, flanken en lendenstreek dient helder en egaal te zijn en te 
voldoen aan de standaard van de standaardgrasparkiet 

Neusdoppen Daar, waar in de standaard van de standaardgrasparkiet de kleur van de neusdoppen 
niet wordt omschreven, zijn de neusdoppen bij de man blauw en bij de pop bruin. 

Poten Daar, waar in de standaard van de standaardgrasparkiet, de kleur van de poten niet 
wordt omschreven, zijn de poten blauwgrijs en de nagels hoornkleurig 

Ogen Zwart met witte iris tenzij anders aangegeven in de standaard van de standaardgraspar- 
kiet 

 
 

BASISTEKENING NORMAALSERIE 
 

Masker Het masker moet schoon en aaneengesloten zijn. Van voren gezien heeft het 
masker aan de onderzijde een ronde vorm. 

Stippen Daar, waar de standaard van de standaardgrasparkiet het vereist, dienen er 6 re- 
gelmatig verdeelde, kleine ronde keelstippen aanwezig te zijn. Het formaat van de 
stippen dient in verhouding tot het masker te zijn, maar maximaal 2 mm groot. De 
buitenste twee worden gedeeltelijk door wangvlekken bedekt . de stippen dienen 
zich in het masker te bevinden, waarbij onder de stippen duidelijk een klein geel of 
wit randje zichtbaar moet blijven 

Lichaamstekening Daar, waar in de standaard van de standaardgrasparkiet dit vereist, dient op de 
wangen, achterschedel, nek en mantel een scherp omlijnde en niet onderbroken 
golftekening, met een goed zichtbare, ongepigmenteerde rand, aanwezig te zijn. 

Vleugeltekening Daar, waar de standaard van de standaardgrasparkiet dit vereist, dient op de 
vleugels een scherp omlijnde, regelmatige golftekening aanwezig te zijn. 

Staartekening Op de secundaire staartpennen bevindt zich een ongepigmenteerde dwarsband 
van ongeveer 1,5 cm. 

 
 

KEURTECHNISCHE AANWIJZINGEN 
 

Het tonen van een goede conditie is een eerste vereiste bij de kleurgrasparkiet. Een zogenaamde stan- 
daardgrasparkiet, welke fysiek niet aan de standaardeisen van deze vogel voldoet, kan nooit voor een hoge 
puntenwaardering in aanmerking komen als kleurgrasparkiet. Ogenschijnlijke “verbeteringen” zoals het to- 
nen van voorhoofdswelving of nekvulling dienen te worden bestraft bij de kleine grasparkiet. 

 
De kop heeft enigszins een spitse, puntige vorm (V-vorm) en moet in verhouding staan met het lichaam. 
Schedel is plat van vorm. Het oog moet centraal geplaatst zijn in de kop. De ondergrond van de ondulatie- 
en vleugeltekening is bij de vogels met een normale tekening in de groenserie geel en in de blauwserie wit te 
zijn. De tekening dient vrij te blijven van de lichaamskleur. Het ontbreken van een stip dient met 1 punt te 
worden bestraft in de rubriek tekening. Het missen van 2 of meerdere stippen dient met minimaal 2 punten te 
worden bestraft in de rubriek tekening. Het tonen van bijstippen of tekening op het voorhoofd (flecky) dient 
eveneens te worden bestraft in de rubriek tekening. 

 
Het masker is vanaf de voorkant gezien, aan de onderzijde rond van vorm en strak afgetekend. Het dieper 
worden van het masker (het uitvloeien van het masker in de borstkleur) dient te worden bestraft in de rubriek 
tekening. 

 
De kleur van de kleurgrasparkiet dient uit te blinken in de kleurdiepte en egaliteit. 

 
De bevedering dient van het Yellow type te zijn (fijne bevedering). Gezien deze intensieve kopbevedering 
kunnen we geen royale kuif verlangen bij de gekuifde kleurgrasparkiet. 
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GROEN  

 
Grondkleur:   helder grasgroen 
Slagpennen:   grijszwart 
                        bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe gele omzomingen 
Masker:   diepgeel 
Wangvlek:   violet 
Spots:   zwart en volledig in aantal 6  
                         twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:   zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels: blauwgrijs met grijze nagels 
 

D GROEN  
 

Grondkleur:   donker lauriergroen 
Slagpennen:   grijszwart 
                      bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe gele omzomingen 
Masker:   diepgeel 
Wangvlek:   violet 
Spots:   zwart en volledig in aantal 6  
                    twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen: blauwzwart 
Ogen:   zwart met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
 

DD GROEN  
Grondkleur:   diep olijfgroen 
Slagpennen:   grijszwart 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe gele omzomingen 
Masker:   diepgeel 
Wangvlek:   violet 
Spots:   zwart en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:   zwart met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagel 
 
Keurtechnische opmerking: niet herkenbaar met grijsgroen 
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BLAUW  
Grondkleur:   helder diep hemelsblauw 
Slagpennen:   grijszwart 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                        twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels: blauwgrijs met grijze nagels 
 

D BLAUW  
Grondkleur:   diepkobalt, zo weinig mogelijk bewolkt 
Slagpennen:   grijszwart 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 

DD BLAUW  
Grondkleur:   donker purperachtig mauve, mag lichte bewolking vertonen 
Slagpennen:   grijszwart 
                      bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:  violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                      twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:   zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
Keurtechnische opmerking: mag lichte bewolking tonen 
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VIOLET 
 

Grondkleur:   diep violet, zonder bewolking 
Slagpennen:   grijszwart 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 

SLATE  
 

Grondkleur:   grijs met lichtblauwe ondergrond  
Slagpennen:   zwart 
                        bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:  wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                         twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
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GRIJS GROEN  
 

Grondkleur:   grijsgroen 
Slagpennen:   zwart 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe gele omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   grijs 
Spots:   zwart en volledig in aantal 6  
                        twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 

GRIJS  
 

Grondkleur:   grijs, zonder bewolking 
Slagpennen:  zwart 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:   grijs 
Spots:   zwart en volledig in aantal 6  
                        twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels: blauwgrijs met grijze nagels 
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CINNAMON GROEN  
 

Grondkleur:  licht opgebleekt groen 
Slagpennen:   bruin 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe gele omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:  lichtviolet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                        twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 

CINNAMON D GROEN 
 
 

Grondkleur:   licht opgebleekt laurier groen 
Slagpennen:   bruin 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe gele omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                        twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 

CINNAMON DD GROEN 
 
 

Grondkleur:   licht opgebleekt, olijfgroen met een zo weinig mogelijk bewolking 
Slagpennen:   bruin 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe gele omzomingen 
Masker:  geel 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
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CINNAMON BLAUW 
 

Grondkleur:   licht opgebleekt hemelsblauw 
Slagpennen:   bruin 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:  lichtviolet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 

CINNAMON D BLAUW 
 

Grondkleur:   licht opgebleekt kobalt 
Slagpennen:   bruin 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 

CINNAMON DD BLAUW 
 

Grondkleur:   licht opgebleekt mauve 
Slagpennen:   bruin 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:   bruin en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
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CINNAMON VIOLET 
Grondkleur:  licht opgebleekt violet 
Slagpennen:   bruin 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:   bruin en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 

NIET TOEGESTAAN 
CINNAMON SLATE

Grondkleur:   licht opgebleekt leiblauw 
Slagpennen:   bruin 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
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CINNAMON GRIJS 
 

Grondkleur:   licht opgebleekt grijs 
Slagpennen:   bruin 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:   licht blauwgrijs 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 

CINNAMON GRIJS GROEN 
 
Grondkleur:   licht opgebleekt grijsgroen 
Slagpennen:   bruin 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:  bruin met scherpe gele omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   licht blauwgrijs 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                        twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
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 GRIJSVLEUGEL GROEN 

 
Grondkleur:   licht grasgroen 
Slagpennen:   lichtgrijs 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   lichtgrijs met scherpe gele omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:   lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                        twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  asgrauw met blauwe waas 
Ogen:   zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:  donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt grijs met opgebleekt lichtgrijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 

GRIJSVLEUGEL D GROEN 
 

Grondkleur:   licht lauriergroen 
Slagpennen:   lichtgrijs 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   lichtgrijs met scherpe gele omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:    lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  asgrauw met blauwe waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt grijs met opgebleekt lichtgrijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

GRIJSVLEUGEL DD GROEN 
 

Grondkleur:   licht olijfgroen 
Slagpennen:   lichtgrijs 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   lichtgrijs met scherpe gele omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:    lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  asgrauw met blauwe waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt grijs met opgebleekt lichtgrijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
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GRIJSVLEUGEL BLAUW 
 

Slagpennen:   lichtgrijs 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Grondkleur:   opgebleekt hemelsblauw 
Golvingen:  lichtgrijs met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:    lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  asgrauw met blauwe waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt grijs met opgebleekt lichtgrijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

GRIJSVLEUGEL D BLAUW 
Grondkleur:   opgebleekt kobalt 
Slagpennen:   lichtgrijs 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   lichtgrijs met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:    lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  asgrauw met blauwe waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt grijs met opgebleekt lichtgrijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

GRIJSVLEUGEL DD BLAUW 
 

Grondkleur:   opgebleekt mauve 
Slagpennen:   lichtgrijs 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   lichtgrijs met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:    lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  asgrauw met blauwe waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt grijs met opgebleekt lichtgrijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
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GRIJSVLEUGEL VIOLET 
 

Grondkleur:   opgebleekt violet 
Slagpennen:   lichtgrijs 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   lichtgrijs met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:    lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  asgrauw met blauwe waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:  donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt grijs met opgebleekt lichtgrijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

NIET TOEGESTAAN 
GRIJSVLEUGEL SLATE 

Grondkleur:   opgebleekt leiblauw 
Slagpennen:  lichtgrijs 
                      bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   lichtgrijs met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:  lichtviolet 
Spots:    lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  asgrauw met blauwe waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt grijs met opgebleekt lichtgrijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
  K.B
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GRIJSVLEUGEL GRIJS GROEN 
 

Grondkleur:   opgebleekt grijsgroen 
Slagpennen:  lichtgrijs 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   lichtgrijs met scherpe gele omzomingen 
Masker:  geel 
Wangvlek:  lichtgrijs 
Spots:    lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  grijs 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt grijs met opgebleekt lichtgrijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

GRIJSVLEUGEL GRIJS 
 

Grondkleur:   opgebleekt grijs 
Slagpennen:   lichtgrijs 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   lichtgrijs met scherpe witte omzomingen 
Masker:  wit 
Wangvlek:   lichtgrijs 
Spots:    lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  grijs 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt grijs met opgebleekt lichtgrijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 

GRIJSVLEUGEL VOLKLEUR 
 

 
Grondkleur:   zoals bij de zwart gepigmenteerden 
Slagpennen:   lichtgrijs 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   lichtgrijs met scherpe witte omzomingen 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet of grijs volgens de grondkleur 
Spots:    grijs en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  asgrauw met blauwe waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:  donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  grijs met opgebleekt grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
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GEELVLEUGEL GROEN 
Grondkleur:   helder grasgroen 
Slagpennen:   zuivergeel 
Golvingen:   praktisch verdwenen zeer miniem grijs 
Masker:   geel 
Wangvlek:   diepviolet  
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                        twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zuivergeel 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  grijs met opgebleekt grijze nagels 
 
Keurtechnische opmerking: grondkleur zoals groen 
 

GEELVLEUGEL D GROEN 
Grondkleur:   donker lauriergroen 
Slagpennen:   zuivergeel 
Golvingen:   praktisch verdwenen zeer miniem grijs 
Masker:   geel 
Wangvlek:   diepviolet  
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                     twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zuivergeel 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:  donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels: grijs met opgebleekt grijze nagels 
 
Keurtechnische opmerking: grondkleur zoals D groen 

 
GEELVLEUGEL DD GROEN 

 
Grondkleur:   diep olijfgroen 
Slagpennen:   zuivergeel 
Golvingen:   praktisch verdwenen zeer miniem grijs 
Masker:   geel 
Wangvlek:   diepviolet  
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                        twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zuivergeel 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  grijs met opgebleekt grijze nagels 
 
Keurtechnische opmerking: grondkleur zoals DD groen 
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WITVLEUGEL BLAUW 
 

Grondkleur:   helder diep hemelsblauw 
Slagpennen:   zuiverwit 
Golvingen:   praktisch verdwenen zeer miniem grijs 
Masker:   wit 
Wangvlek:   diepviolet  
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                        twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zuiverwit 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  grijs met grijze nagels 
 
Keurtechnische opmerking: grondkleur zoals blauw 

 
WITVLEUGEL D BLAUW 

 
Grondkleur:   diepkobalt met zo weinig mogelijk bewolking 
Slagpennen:   zuiver wit 
Golvingen:   praktisch verdwenen zeer miniem grijs 
Masker:   wit 
Wangvlek:   diepviolet  
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                      twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zuiverwit 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       ruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  grijs met grijze nagels 
 
Keurtechnische opmerking: grondkleur zoals D blauw 

 
WITVLEUGEL DD BLAUW 

 
Grondkleur:   donker purperachtig mauve mag lichte bewolking vertonen 
Slagpennen:   zuiverwit 
Golvingen:   praktisch verdwenen zeer miniem grijs 
Masker:   wit 
Wangvlek:   diepviolet  
Spots:   zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                     twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zuiverwit 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  grijs met grijze nagels 
 
Keurtechnische opmerking: grondkleur zoals DD blauw 
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WITVLEUGEL VIOLET  

 
Grondkleur:   diepviolet zonder bewolking 
Slagpennen:  zuiverwit 
Golvingen:   praktisch verdwenen zeer miniem grijs 
Masker:  wit 
Wangvlek:   diepviolet  
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                     twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zuiverwit 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  grijs met grijze nagels 

 
NIET TOEGESTAAN 

WITVLEUGEL SLATE  
 
 

Grondkleur:   helder leiblauw 
Slagpennen:   zuiverwit 
Golvingen:   praktisch verdwenen zeer miniem grijs 
Masker:   wit 
Wangvlek:   diepviolet  
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                    twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zuiverwit 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                      bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  grijs met grijze nagels 
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GEELVLEUGEL GRIJS GROEN 
 

Grondkleur:   grijsgroen 
Slagpennen:   zuivergeel 
Golvingen:   praktisch verdwenen, zeer miniem grijs 
Masker:   geel 
Wangvlek:   lichtgrijs  
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                        twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zuivergeel 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  grijs met grijze nagels 
 

WITVLEUGEL GRIJS 
 

Grondkleur:   grijs 
Slagpennen:   zuiverwit 
Golvingen:   praktisch verdwenen zeer miniem grijs 
Masker:   wit 
Wangvlek:  lichtgrijsblauw  
Spots:   zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                   wee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zuiverwit 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                     bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  grijs met grijze nagels 
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OVERGOTEN GROEN 
 
 

Grondkleur:   geel overgoten met een miniem helder grasgroene waas 15 %  
Slagpennen:   zeer lichtgrijs 
Golvingen:   zeer lichtgrijs praktisch afwezig  max 15 % 
Masker:   geel 
Wangvlek:   zilverachtig hemelsblauw  
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                    twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zeer lichtgrijs 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                     bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  vleeskleurig met zeer lichtgrijze waas  met opgebleekt grijze nagels 
 

OVERGOTEN D GROEN 
 

Grondkleur:   geel overgoten met een miniem donker lauriergroene waas 15 %  
Slagpennen:   zeer lichtgrijs 
Golvingen:   zeer lichtgrijs praktisch afwezig  max 15 % 
Masker:   geel 
Wangvlek:   zilverachtig hemelsblauw  
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                    twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zeer lichtgrijs 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                     bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  vleeskleurig met zeer lichtgrijze waas  met opgebleekt grijze nagels 
 

OVERGOTEN DD GROEN 
 

Grondkleur:   geel overgoten met een miniem helder diep olijfgroene waas 15 %  
Slagpennen:   zeer lichtgrijs 
Golvingen:   zeer lichtgrijs praktisch afwezig  max 15 % 
Masker:   geel 
Wangvlek:   zilverachtig hemelsblauw  
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                    twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zeer lichtgrijs 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                      bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  vleeskleurig met zeer lichtgrijze waas  met opgebleekt grijze nagels 
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OVERGOTEN BLAUW 

 
Grondkleur:   wit overgoten met een miniem helder hemelsblauwe waas 15 %  
Slagpennen:   zeer lichtgrijs 
Golvingen:   zeer lichtgrijs praktisch afwezig  max. 15 % 
Masker:   wit 
Wangvlek:   zilverachtig hemelsblauw  
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                    twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zeer lichtgrijs 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                     bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:   vleeskleurig met zeer lichtgrijze waas  met opgebleekt grijze nagels 
 

OVERGOTEN D BLAUW 
 
Grondkleur:   wit overgoten met een miniem diep kobaltblauwe waas 15 %  
Slagpennen:   zeer lichtgrijs 
Golvingen:   zeer lichtgrijs praktisch afwezig  max 15 % 
Masker:   wit 
Wangvlek:   zilverachtig hemelsblauw  
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                    twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zeer lichtgrijs 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                      bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  vleeskleurig met zeer lichtgrijze waas  met opgebleekt grijze nagels 
 

OVERGOTEN DD BLAUW 
 
Grondkleur:   wit overgoten met een miniem helder diepmauve waas 15 %  
Slagpennen:  zeer lichtgrijs 
Golvingen:   zeer lichtgrijs praktisch afwezig  max 15 % 
Masker:  wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                    twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zeer lichtgrijs 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                     bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  vleeskleurig met zeer lichtgrijze waas  met opgebleekt grijze nagels 
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OVERGOTEN VIOLET 
 
Grondkleur:   wit overgoten met een miniem helder diepviolette waas 15 %  
Slagpennen:   zeer lichtgrijs 
Golvingen:  zeer lichtgrijs praktisch afwezig  max 15 % 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                    twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zeer lichtgrijs 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                     bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  zeer lichtgrijs met opgebleekt grijze nagels 
Poten en nagels:  vleeskleurig met zeer lichtgrijze waas  met opgebleekt grijze nagels 
 

OVERGOTEN GRIJS GROEN 
 
Grondkleur:   geel overgoten met een miniem helder diep grijsgroene waas 15 %  
Slagpennen:   zeer lichtgrijs 
Golvingen:   zeer lichtgrijs praktisch afwezig  max 15 % 
Masker:   geel 
Wangvlek:   zilverachtig hemelsblauw  
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                    twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zeer lichtgrijs 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                     bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:   vleeskleurig met zeer lichtgrijze waas  met opgebleekt grijze nagels 
 

OVERGOTEN GRIJS 
 
Grondkleur:   geel overgoten met een miniem helder diepgrijze waas 15 %  
Slagpennen:   zeer lichtgrijs 
Golvingen:   zeer lichtgrijs praktisch afwezig  max 15 % 
Masker:   wit 
Wangvlek:   grijs 
Spots:    zeer lichtgrijs en volledig in aantal 6  
                    twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zeer lichtgrijs 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                      bruin bij de poppen 
Snavel:  donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  vleeskleurig met zeer lichtgrijze waas  met opgebleekt grijze nagels 
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 ENKELFACTORIG SPANGLE GROEN 
 
Grondkleur:   helder grasgroen 
Slagpennen:   geel met een lichte omzoming, deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe gele omzomingen 
Vleugeldekveren:  geel en vertonen een scherp afgelijnde zwarte zoom op ongeveer 2 mm  
                      van de rand 
Masker:   diepgeel 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:    zwart met in het centrum geel en volledig in aantal 6  
                        twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  geel met naar het uiteinde een omzoming in zwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE GROEN:   zoals EF spangle groen maar met opaline kenmerken, 
      spangletekening moet zichtbaar zijn 
 

ENKELFACTORIG SPANGLE D GROEN 
Grondkleur:   donker lauriergroen 
Slagpennen:   geel met een lichte omzoming, deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe gele omzomingen 
Vleugeldekveren:  geel en vertonen een scherp afgelijnde zwarte zoom op ongeveer 2 mm  
                       van de rand 
Masker:   diepgeel 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:    zwart met in het centrum geel en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  geel met naar het uiteinde een omzoming in zwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:  donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPALINE EF SPANGLED  GROEN:   zoals EF spangle  D groen maar met opaline  
       kenmerken, spangletekening moet zichtbaar zijn 
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ENKELFACTORIG SPANGLE DD GROEN 

 
Grondkleur:   diep olijfgroen 
Slagpennen:   geel met een lichte omzoming, deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe gele omzomingen 
Vleugeldekveren:  geel en vertonen een scherp afgelijnde zwarte zoom op ongeveer 2 mm  
                       van de rand 
Masker:   diepgeel 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:   zwart met in het centrum geel en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  geel met naar het uiteinde een omzoming in zwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels  
 
OPALINE EF SPANGLE DD GROEN:   zoals EF spangle DD groen maar met opaline  
       kenmerken, spangletekening moet zichtbaar zijn 
 

ENKELFACTORIG SPANGLE BLAUW 
 
Grondkleur:   helder diep hemelsblauw grasgroen 
Slagpennen:   wit met een lichte omzoming, deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                        bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Vleugeldekveren:  wit en vertonen een scherp afgelijnde zwarte zoom op ongeveer 2 mm  
   van de rand 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:    zwart met in het centrum geel en volledig in aantal 6  
                        twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  wit met naar het uiteinde een omzoming in zwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE BLAUW    zoals EF spangle blauw maar met opaline   
       kenmerken, spangletekening moet zichtbaar zijn 
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ENKELFACTORIG SPANGLE D BLAUW 
 

Grondkleur:   diep kobalt met zo weinig mogelijk bewolking 
Slagpennen:   wit met een lichte omzoming, deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Vleugeldekveren:  wit en vertonen een scherp afgelijnde zwarte zoom op ongeveer 2 mm  
                       van de rand 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:    zwart met in het centrum geel en volledig in aantal 6  
                        twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  wit met naar het uiteinde een omzoming in zwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE D BLAUW    zoals EF spangle D blauw maar met opaline  
       kenmerken, spangletekening moet zichtbaar zijn 
 
 

ENKELFACTORIG SPANGLE DD BLAUW 
 
Grondkleur:   donker purperachtig mauve mag lichte bewolking vertonen 
Slagpennen:   wit met een lichte omzoming, deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Vleugeldekveren:  wit en vertonen een scherp afgelijnde zwarte zoom op ongeveer 2 mm  
                       van de rand 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:    zwart met in het centrum geel en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  wit met naar het uiteinde een omzoming in zwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE DD BLAUW   zoals EF spangle DD blauw maar met opaline  
        kenmerken, spangletekening moet zichtbaar 
zijn 
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ENKELFACTORIG SPANGLE VIOLET 
 
 

Grondkleur:   diepviolet zonder bewolking 
Slagpennen:   wit met een lichte omzoming, deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Vleugeldekveren:  wit en vertonen een scherp afgelijnde zwarte zoom op ongeveer 2 mm  
                       van de rand 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:    zwart met in het centrum geel en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  wit met naar het uiteinde een omzoming in zwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE VIOLET   zoals EF spangle violetmaar met opaline   
       kenmerken, spangletekening moet zichtbaar zijn 
 

NIET TOEGESTAAN 
ENKELFACTORIG SPANGLE  

 
Grondkleur:   helder leiblauw 
Slagpennen:   wit met een lichte omzoming, deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Vleugeldekveren:  wit en vertonen een scherp afgelijnde zwarte zoom op ongeveer 2 mm  
           van de rand 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:    zwart met in het centrum geel en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  wit met naar het uiteinde een omzoming in zwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE SLATE   zoals EF spangle slate maar met opaline   
       kenmerken, spangletekening moet zichtbaar zijn 
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ENKELFACTORIG SPANGLE GRIJS GROEN 
 

Grondkleur:   diep grijsgroen 
Slagpennen:   geel met een lichte omzoming, deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe gele omzomingen 
Vleugeldekveren:  geel en vertonen een scherp afgelijnde zwarte zoom op ongeveer 2 mm  
                       van de rand 
Masker:   diep geel 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:    zwart met in het centrum geel en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  geel met naar het uiteinde een omzoming in zwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE GRIJS GROEN   zoals EF spangle grijs groen maar met opaline  
       kenmerken, spangletekening moet zichtbaar zijn 
 

ENKELFACTORIG SPANGLE GRIJS 
 

Grondkleur:   grijs 
Slagpennen:   grijs met een lichte omzoming, deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe gele omzomingen 
Vleugeldekveren:  geel en vertonen een scherp afgelijnde zwarte zoom op ongeveer 2 mm  
   van de rand 
Masker:   wit 
Wangvlek:   grijs met zilverachtige waas 
Spots:    zwart met in het centrum geel en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  geel met naar het uiteinde een omzoming in zwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                      bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE GRIJS    zoals EF spangle grijs  maar met opaline   
       kenmerken, spangletekening moet zichtbaar zijn 
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ENKELFACTORIG SPANGLE CINNAMON GROEN 
 

Grondkleur:   licht opgebleekt groen 
Slagpennen:   bruin met een lichte omzoming deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe gele omzomingen  
Vleugeldekveren:  geel en vertonen een scherp afgelijnde bruine zoom op ongeveer 2 mm  
   van de rand 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6 met n het centrum geel 
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin met naar het uiteinde een omzoming van bruin 
Ogen:   zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE CINNAMON  GROEN:   zoals EF spangle cinnamon groen  
        maar met opaline kenmerken,   
        spangletekening moet zichtbaar zijn 
 
 

ENKELFACTORIG SPANGLE CINNAMON D GROEN 
 

Grondkleur:   donkergroen 
Slagpennen:   bruin met een lichte omzoming deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe gele omzomingen  
Vleugeldekveren:  geel en vertonen een scherp afgelijnde bruine zoom op ongeveer 2 mm  
   van de rand 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6 met n het centrum geel 
                     twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin met naar het uiteinde een omzoming van bruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                   bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE CINNAMON  D GROEN:   zoals EF spangle cinnamon D groen  
        maar met opaline kenmerken,   
        spangletekening moet zichtbaar zijn 
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ENKELFACTORIG SPANGLE CINNAMON DD GROEN 

 
Grondkleur:   licht opgebleekt olijfgroen met een zo weinig mogelijk bewolking 
Slagpennen:   bruin met een lichte omzoming deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe gele omzomingen 
Vleugeldekveren:  geel en vertonen een scherp afgelijnde bruine zoom op ongeveer 2 mm  
   van de rand 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6 in het centrum geel 
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin met naar het uiteinde een omzoming in bruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                 bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 

 
OPALINE EF SPANGLE CINNAMON  DD GROEN:  zoals EF spangle cinnamon DD groen  
        maar met opaline kenmerken,   
        spangletekening moet zichtbaar zijn 
 

 ENKELFACTORIG SPANGLE CINNAMON BLAUW 
 
Grondkleur:   licht opgebleekt hemelsblauw 
Slagpennen:   bruin met een lichte omzoming deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                  bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe witte omzomingen 
Vleugeldekveren:  wit en vertonen een scherp afgelijnde bruine zoom op ongeveer 2 mm  
   van de rand 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6 met in het midden wit 
                        twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin met naar het uiteinde een omzoming in bruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE CINNAMON  BLAUW:  zoals EF spangle cinnamon blauw 
       maar met opaline kenmerken, 
       spangletekening moet zichtbaar zijn 
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ENKELFACTORIG SPANGLE CINNAMON D BLAUW 

 
Grondkleur:   licht opgebleekt kobalt 
Slagpennen:   bruin met een lichte omzoming 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe witte omzomingen 
Vleugeldekveren:  wit en vertonen een scherp afgelijnde bruine zoom op ongeveer 2mm  
   van de rand 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6 met in het centrum 
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin met naar het uiteinde een omzoming in bruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE CINNAMON  D BLAUW:   zoals EF spangle cinnamon D blauw 
        maar met opaline kenmerken, 
        spangletekening moet zichtbaar zijn 
 
 

ENKELFACTORIG SPANGLE CINNAMON DD BLAUW 
 

Grondkleur:   licht opgebleekt mauve 
Slagpennen:   bruin met een lichte omzoming deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe witte omzomingen 
Vleugeldekveren:  wit en vertonen een scherp afgelijnde bruine zoom op ongeveer 2 mm  
   van de rand 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6 met in het centrum wit 
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin met naar het uiteinde een omzoming in bruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE CINNAMON  DD BLAUW:  zoals EF spangle cinnamon DD blauw 
        maar met opaline kenmerken, 
        spangletekening moet zichtbaar zijn 
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ENKELFACTORIG SPANGLE CINNAMON VIOLET 
 

Grondkleur:   lichtopgebleekt violet 
Slagpennen:  bruin met een lichte omzoming deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe witte omzomingen  
Vleugeldekveren:  wit en vertonen een scherp afgelijnde bruine zoom op ongeveer 2mm  
   van de rand 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6 met in het centrum wit 
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE CINNAMON  VIOLET  zoals EF spangle cinnamon violet 
        maar met opaline kenmerken, 
        spangletekening moet zichtbaar zijn 

 
NIET TOEGESTAAN 

ENKELFACTORIG SPANGLE CINNAMON SLATE
 

Grondkleur:  licht opgebleekt leiblauw 
Slagpennen:   bruin met een lichte omzoming deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe witte omzomingen  
Vleugeldekveren:  geel en vertonen een scherp afgelijnde bruine zoomop ongeveer 2 mm  
   van de rand 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet met zilverachtige waas 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6 met in het centrum geel 
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:  donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE CINNAMON  SLATE:  zoals EF spangle cinnamon slate
        maar met opaline kenmerken, 
        spangletekening moet zichtbaar zijn 
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ENKELFACTORIG SPANGLE CINNAMON GRIJS GROEN 
 
Grondkleur:   licht opgebleekt grijsgroen 
Slagpennen:   bruin met een lichte omzoming deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe gele omzomingen 
Vleugeldekveren: wit en vertonen een scherp afgelijnde bruine zoom op ongeveer 2 mm  
   van de rand 
Masker:   geel 
Wangvlek:   blauwgrijs 
Spots:   bruin en volledig in aantal 6 met in het centrum wit  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin met naar het uiteinde een omzoming in bruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE CINNAMON  GRIJS GROEN:  zoals EF spangle cinnamon grijs groen 
        maar met opaline kenmerken, 
        spangletekening moet zichtbaar zijn 
 

ENKELFACTORIG SPANGLE CINNAMON GRIJS 
 

Grondkleur:   licht opgebleekt grijs 
Slagpennen:   bruin met een lichte omzoming deze wordt zwaarder naar het uiteinde toe 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   bruin met scherpe witte omzomingen 
Vleugeldekveren:  wit en vertonen een scherp afgelijnde bruine zoom op ongeveer 2 mm  
   van de rand 
Masker:   wit 
Wangvlek:  blauwgrijs 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6 met in het centrum wit  
                        twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin met naar het uiteinde een omzoming in bruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 
OPALINE EF SPANGLE CINNAMON  GRIJS:   zoals EF spangle cinnamon grijs 
        maar met opaline kenmerken, 
        spangletekening moet zichtbaar zijn 
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DUBBELFACTORIG SPANGLE GROEN 

 
Grondkleur:   geel 
Slagpennen:   geel  
Golvingen:   geen 
Vleugeldekveren:  geel  
Masker:   geel 
Wangvlek:   zilverkleurig 
Spots:    geen  
Staartpennen:  geel 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  blauwgrijs met opgebleekt blauwgrijze nagels 
 

DUBBELFACTORIG SPANGLE BLAUW 
 

Grondkleur:   wit 
Slagpennen:   wit 
Golvingen:   geen 
Vleugeldekveren:  wit  
Masker:   wit 
Wangvlek:   zilverachtig wit 
Spots:   geen  
Staartpennen:  wit 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  blauwgrijs met opgebleekt blauwgrijze nagels 
 

DUBBELFACTORIGE SPANGLE GEELMASKER BLAUW 
 

Grondkleur:   crème 
Slagpennen:   crème 
Golvingen:   geen 
Vleugeldekveren:  crème  
Masker:   crème 
Wangvlek:   zilverachtig wit 
Spots:    geen  
Staartpennen:  crème 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:  hoornkleurig  
Poten en nagels:  blauwgrijs met opgebleekt blauwgrijze nagels 
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OPALINE GROEN 
 

Grondkleur:   helder grasgroen 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels: zwart met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:  diep geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:  donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 

OPALINE D GROEN  
 
Grondkleur:   donker lauriergroen 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   zwart met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   diep geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 

OPALINE DD GROEN 
 
 

Grondkleur:   diep olijfgroen 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   zwart met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   diep geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                     bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
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OPALINE BLAUW 
 

Grondkleur:  helder diep hemelsblauw 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                   bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   zwart met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
               twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                 bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 

OPALINE D BLAUW 
Grondkleur:   diep kobalt, zo weinig mogelijk bewolkt 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                  bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug verdwenen 
Golvingen/vleugels:   zwart met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                   bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 

OPALINE DD BLAUW 
 
Grondkleur:   donker purperachtig mauve, mag lichte bewolking vertonen 
Slagpennen:   zwartgrijs 
             bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   zwart met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
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OPALINE VIOLET 
 

Grondkleur:   diepviolet, zonder bewolking 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   zwart met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 

NIET TOEGESTAAN 
OPALINE SLATE 

 
Grondkleur:   helder leiblauw 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:  op nek, kop en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   zwart met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
            twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
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OPALINE GRIJS GROEN 
 

Grondkleur:  grijsgroen 
Slagpennen:   zwartgrijs 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   zwart met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   geel 
Wangvlek:  grijs 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 

OPALINE GRIJS 
Grondkleur:   grijs, zonder bewolking 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   zwart met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   wit 
Wangvlek:                   grijs 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                       twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
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OPALINE-CINNAMON GROEN 

 
Grondkleur:   licht opgebleekt groen 
Slagpennen:   bruin 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  bruin met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   geel 
Wangvlek:   licht violet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                     twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                     bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels: opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 

OPALINE-CINNAMON D GROEN 
 
Grondkleur:   licht opgebleekt lauriergroen 
Slagpennen:   bruin 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   bruin met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   geel 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                     twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 

OPALINE-CINNAMON DD GROEN 
 

Grondkleur:   licht opgebleekt olijfgroen met een zo weinig mogelijk bewolking 
Slagpennen:   bruin 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:    op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   bruin met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   geel 
Wangvlek:   licht violet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                     twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                   bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
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OPALINE-CINNAMON BLAUW 
 
Grondkleur:   licht opgebleekt hemelsblauw 
Slagpennen:   bruin 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   bruin met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   wit 
Wangvlek:   ichtviolet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                     twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                      bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 

OPALINE-CINNAMON D BLAUW 
      

 
Grondkleur:   licht opgebleekt kobalt 
Slagpennen:   bruin 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   bruin met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   wit 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
             twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                  bruin bij de poppen 
Snavel:  donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 

OPALINE-CINNAMON DD BLAUW 
 

Grondkleur:   licht opgebleekt mauve 
Slagpennen:   bruin 
               bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   bruin met scherpe omzomingen in grondkleur 
Masker:   wit 
Wangvlek:   ichtviolet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                  twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                    bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
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OPALINE-CINNAMON VIOLET 
 

 
Grondkleur:   licht opgebleekt violet 
Slagpennen:   bruin 
                 bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   bruin met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   wit 
Wangvlek:  lichtviolet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                      twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 

NIET TOEGESTAAN 
OPALINE-CINNAMON SLATE 

 
Grondkleur:   licht opgebleekt leiblauw 
Slagpennen:   bruin 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   bruin met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   wit 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:   bruin en volledig in aantal 6  
                     twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                   bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
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OPALINE-CINNAMON GRIJS GROEN 
 

Grondkleur:   licht opgebleekt grijsgroen 
Slagpennen:   bruin 
                     bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   bruin met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   geel 
Wangvlek:   licht blauwgrijs 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                      twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                    bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
 

OPALINE-CINNAMON GRIJS 
 

Grondkleur:   licht opgebleekt grijs 
Slagpennen:   bruin 
                     bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop; nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:   bruin met scherpe omzomingen in grondkleur
Masker:   wit 
Wangvlek:   licht blauwgrijs 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
               twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
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 PRACHTOPALINE GROEN 
 

Grondkleur:   groen 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                   bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in midden van de vleugels dit geeft de indruk dat deze   
   een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                      bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 

PRACHTOPALINE D GROEN 
 

Grondkleur:   donker groen 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                   bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat   deze een 
   dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   diepgeel 
Wangvlek:   violet 
Spots:   zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 

PRACHTOPALINE DD GROEN 
 

Grondkleur:   olijfgroen 
Slagpennen:    zwartgrijs 
                 bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   op kop, nek en rug verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat 
    deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   diepgeel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                   twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                  bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
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PRACHTOPALINE BLAUW 
 

Grondkleur:   blauw 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                   bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat 
    deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                  bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 

PRACHTOPALINE D BLAUW 
 

Grondkleur:  kobalt 
Slagpennen:   zwartgrijs 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat 
    deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 

PRACHTOPALINE DD BLAUW 
 

Grondkleur:  mauve 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                  bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug verdwenen 
Golvingen/vleugels: verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat  
   deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
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PRACHTOPALINE VIOLET 
 

Grondkleur:   violet 
Slagpennen:  zwartgrijs 
                      bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat 
    deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:   zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 

NIET TOEGESTAAN 
PRACHTOPALINE SLATE 

 
Grondkleur:   helder leiblauw 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                  bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   op nek, kop en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk  
   dat deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                     bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
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PRACHTOPALINE GRIJS GROEN 
 

Grondkleur:   grijsgroen 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                      bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat 
    deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   geel 
Wangvlek:   grijs 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
               twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                  bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 

PRACHTOPALINE GRIJS 
 

Grondkleur:   grijs 
Slagpennen:   zwartgrijs 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat 
    deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   wit 
Wangvlek:  grijs 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                   gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zwart 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                   bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
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PRACHTOPALINE-CINNAMON GROEN 
 
 

Grondkleur:   opgebleekt groen 
Slagpennen:   bruin 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat 
    deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   geel 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                 twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:   zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                     bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt bruingrijs met opgebleekte nagels 
 

PRACHTOPALINE-CINNAMON D GROEN 
 

Grondkleur:   opgebleekt donkergroen 
Slagpennen:   bruin 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat 
    deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                  twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                   bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt bruingrijs met opgebleekte nagels 
 

PRACHTOPALINE-CINNAMON DD GROEN  
 

Grondkleur:   opgebleekt DD groen  
Slagpennen:   bruin 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:    op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk da 
    deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                  twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
               bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt bruingrijs met opgebleekte nagels 
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PRACHTOPALINE-CINNAMON BLAUW 
 

Grondkleur:   opgebleekt blauw 
Slagpennen:   bruin 
                  bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat 
    deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                    twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt bruingrijs met opgebleekte nagels 
 

PRACHTOPALINE-CINNAMON D BLAUW  
 
 

Grondkleur:   opgebleekt D blauw 
Slagpennen:   bruin 
                bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat 
    deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                     twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                    bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt bruingrijs met opgebleekte nagels 
 

PRACHTOPALINE-CINNAMON DD GROEN  
 

Grondkleur:   opgebleekt DD blauw 
Slagpennen:   bruin 
                bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat 
    deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                  twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                 bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekte grijs met opgebleekte nagels 
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PRACHTOPALINE-CINNAMON VIOLET 
 

Grondkleur:  opgebleekt violet 
Slagpennen:   bruin 
                  bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat 
    deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   wit 
Wangvlek:   violet 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                 twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                  bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt bruingrijs met opgebleekte nagels 
 

NIET TOEGESTAAN 
PRACHTOPALINE-CINNAMON SLATE 

 
Grondkleur:   licht opgebleekt leiblauw 
Slagpennen:   bruin 
                 bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat 
    deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   wit 
Wangvlek:   lichtviolet 
Spots:   bruin en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                        bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt blauwgrijs met opgebleekt bruine nagels 
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PRACHTOPALINE-CINNAMON GRIJS GROEN  
 

Grondkleur:   opgebleekt grijsgroen 
Slagpennen:   bruin 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop, nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat 
    deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   geel 
Wangvlek:   blauwgrijs 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                  twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt bruingrijs met opgebleekte nagels 
 

PRACHTOPALINE-CINNAMON GRIJS  
 

Grondkleur:   opgebleekt grijs 
Slagpennen:   bruin 
                bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:     op kop; nek en rug: verdwenen 
Golvingen/vleugels:  verdwenen in het midden van de vleugels dit geeft de indruk dat 
    deze een dubbele V bezit op de vleugels 
Masker:   wit 
Wangvlek:   blauwgrijs 
Spots:    bruin en volledig in aantal 6  
                     twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  donkerbruin 
Ogen:    zwartbruin met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  opgebleekt bruingrijs met opgebleekte nagels 
  K.B

.O
.F.



K.B.O.F. © Standaardeisen kleurgrasparkieten  uitgave 2014 Pagina 50 

 

ENKELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 1 BLAUW 
 

Grondkleur:   blauw 
Slagpennen:   zwart 
                  bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, secundaire staartveren tonen lichtgele waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                   bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

ENKELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 1 D  BLAUW 
 

Grondkleur:   D blauw 
Slagpennen:   zwart 
                   bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:   zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, secundaire staartveren tonen lichtgele waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                     bruin bij de poppen 
Snavel:  donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

ENKELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 1 DD BLAUW 
 

Grondkleur:   DD blauw 
Slagpennen:   zwart 
                 bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, secundaire staartveren tonen lichtgele waas  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                  bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
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ENKELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 1 VIOLET 
Slagpennen:   zwart 
                 bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, secundaire staartveren tonen lichtgele waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 

NIET TOEGESTAAN 
ENKELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 1 SLATE 

Grondkleur:   leiblauw 
Slagpennen:   zwart 
   bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                  twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, secundaire staartveren tonen lichtgele waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                     bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
  

ENKELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 1 GRIJS 
 

Grondkleur:   grijs 
Slagpennen:   zwart 
                bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   grijs 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                  twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zwart, secundaire staartveren tonen lichtgele waas  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                 bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 
Geelmasker ENKELFACTORIG MUTANT 2  

Bij de geelmasker ENKELFACTORIG mutant 2 moet de gele kleur over het ganse lichaam gereduceerd aanwezig 
zijn en overal een gelijke tint vertonen. In de blauwreeks geeft dit een mooie egale zeegroene kleur in 

verschillende kleurnuances al naar gelang de donkertegraad (D blauw, DD blauw of violet)
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                          ENKELFACTORIG AUSTRALISCHE GEELMASKER BLAUW 
 
Grondkleur:   de gele maskerkleur loopt door in de lichaamskleur zodat de kleur Iets helder- 
   der wordt dan de overeenstemmende kleur uit de groenserie. 
Slagpennen:   zwart 
                   bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:  intensief geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartveren en secundaire staartveren tonen lichtgele waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                      bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

                          ENKELFACTORIG AUSTRALISCHE GEELMASKER D BLAUW  
 

Grondkleur:   de gele maskerkleur loopt door in de lichaamskleur zodat de kleur iets  
   helderder wordt dan de overeenstemmende kleur uit de groenserie (d groen) 
Slagpennen:   zwart 
                     bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen   
Masker:   goudgeel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartveren en secundaire staartveren tonen lichtgele waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                         bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

ENKELFACTORIG AUSTRALISCHE GEELMASKER DD BLAUW  
 

Grondkleur:   de gele maskerkleur loopt door in de lichaamskleur zodat de kleur iets  
   helderder wordt dan de overeenstemmende kleur uit de groenserie (dd groen) 
Slagpennen:   zwart. 
                     bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   goudgeel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:   blauwzwart, staartveren en secundaire staartveren tonen lichtgele waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                    bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
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ENKELFACTORIG AUSTRALISCHE GEELMASKER VIOLET  
 
Grondkleur:   violet met gereduceerd geel geeft zeegroene kleur met violetachtige achtergrond 
Slagpennen:   zwart 
                       bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:  zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   goudgeel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartveren en secundaire staartveren tonen lichtgele waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                   bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

NIET TOEGESTAAN 
ENKELFACTORIG AUSTRALISCHE GEELMASKER SLATE 

 
Grondkleur:   leiblauw met gereduceerd geel geeft zeegroene kleur met leiblauwe achtergrond 
Slagpennen:   zwart 
                   bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   goudgeel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                    twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartveren en secundaire staartveren tonen lichtgele waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                     bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

ENKELFACTORIG AUSTRALISCHE GEELMASKER GRIJS  
 

Grondkleur:   de gele maskerkleur loopt door in de lichaamskleur.  
   dit geeft een grijsgroene kleur als gevolg.  
Slagpennen:   zwart 
                bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   goudgeel 
Wangvlek:   grijs 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                 twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zwart, staartveren en secundaire staartveren tonen lichtgele waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                 bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
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 DUBBELFACTORIG AUSTRALISCH GEELMASKER BLAUW 
 

Grondkleur:   blauw 
Slagpennen:   zwart 
                     bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   goudgeel, mag niet doorlopen in de lichaamskleur. 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartveren en secundaire staartveren tonen lichtgele waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                      bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

DUBBELFACTORIG AUSTRALISCH GEELMASKER D BLAUW 
Grondkleur:   kobalt 
Slagpennen:   zwart 
                  bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   goudgeel, mag niet uitlopen in de lichaamskleur 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartveren en secundaire staartveren tonen lichtgele waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                   bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

DUBBELFACTORIG AUSTRALISCH GEELMASKER DD BLAUW 
 

Grondkleur:   mauve  
Slagpennen:   zwart 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   goudgeel, mag niet uitlopen in de lichaamskleur 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartveren en secundaire staartveren tonen lichtgele waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
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DUBBELFACTORIG AUSTRALISCH GEELMASKER VIOLET 
 

Grondkleur:   violet  
Slagpennen:   zwart 
                  bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   goudgeel, mag niet uitlopen in de lichaamskleur 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartveren en secundaire staartveren tonen lichtgele waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
               bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

NIET TOEGESTAAN 
DUBBELFACTORIG AUSTRALISCH GEELMASKER SLATE

 
Grondkleur:   leiblauw 
Slagpennen:   zwart 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   goudgeel, mag niet uitlopen in de lichaamskleur 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                    twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartveren en secundaire staartveren tonen lichtgele waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                    bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
  

DUBBELFACTORIG AUSTRALISCH GEELMASKER GRIJS 
 

Grondkleur:   grijs  
Slagpennen:   zwart 
               bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   goudgeel, mag niet uitlopen in de lichaamskleur 
Wangvlek:   grijs 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
             twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zwart, staartveren en secundaire staartveren tonen lichtgele waas 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                    bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
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 ENKELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 2  BLAUW 
 

Grondkleur:   blauw met een gele waas  
Slagpennen:   zwartgrijs 
                 bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartpennen en secundaire staartveren tonen lichtgele waas  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                       bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

ENKELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 2 D BLAUW 
 

Grondkleur:   D blauw met gele waas (D aqua kleur) 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                  bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:   zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartpennen en secundaire staartveren tonen lichtgele waas  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
               bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

ENKELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 2 DD BLAUW 
 
Grondkleur:   DD blauw met gele waas (DD aqua kleur) 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                 bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartpennen en secundaire staartveren tonen lichtgele waas  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                   bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
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 ENKELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 2  VIOLET 
 

Grondkleur:   violet met gele waas 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                 bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartpennen en secundaire staartveren tonen lichtgele waas  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:  blauw bij de mannen 
                     bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

NIET TOEGESTAAN 
ENKELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 2  SLATE

 
Grondkleur:   leiblauw bewolkt met gele waas behalve op stuit en onderbuik  
   geeft zeegroene kleur met leiblauwe  nuances 
Slagpennen:   zwartgrijs 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                     twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartpennen en secundaire staartveren tonen lichtgele waas  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                   bruin bij de poppen 
Snavel:  donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

ENKELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 2 GRIJS 
 

Grondkleur:   grijs met gele waas 
Slagpennen:  zwartgrijs 
              bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel 
Wangvlek:  grijs 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                 twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zwart, staartpennen en secundaire staartveren tonen lichtgele waas  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                     bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
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DUBBELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 2 BLAUW 
Grondkleur                 blauw 
Slagpennen:  zwartgrijs 
                  bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel, mag niet uitlopen in de lichaamskleur 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartpennen en secundaire staartveren tonen lichtgele waas  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                      bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

DUBBELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 2 D BLAUW 
Grondkleur                 kobalt
Slagpennen:   zwartgrijs 
             bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel, mag niet uitlopen in de lichaamskleur 
Wangvlek:   violet 
Spots:   zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartpennen en secundaire staartveren tonen lichtgele waas  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                   bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

DUBBELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 2  DD BLAUW 
 

Grondkleur:   donker purperachtig mauve 
Slagpennen:   zwartgrijs 
                  bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel, mag niet uitlopen in de lichaamskleur 
Wangvlek:   violet 
Spots:   zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartpennen en secundaire staartveren tonen lichtgele waas  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                    bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
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DUBBELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 2 VIOLET 
 
Grondkleur:   violet 
Slagpennen:   zwartgrijs 
               bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel, mag niet uitlopen in de lichaamskleur 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
              twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartpennen en secundaire staartveren tonen lichtgele waas  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                      bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

NIET TOEGESTAAN 
DUBBELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 2  SLATE 

 
Grondkleur:   helder leiblauw bewolkt met een gele waas behalve op stuit en onderbuik, 
    geeft zeegroene kleur met leiblauwe nuances 
Slagpennen:  zwartgrijs 
             bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   lichtgeel, loopt min of meer uit in borstkleur 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                 twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  blauwzwart, staartpennen en secundaire staartveren tonen lichtgele waas  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                  bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
  

DUBBELFACTORIG GEELMASKER MUTANT 2  GRIJS 
 

Grondkleur:   grijs  
Slagpennen:   zwartgrijs 
                bezitten een vetstofkleurige spiegel 
Golvingen:   zwart met scherpe witte omzomingen 
Masker:   geel, mag niet uitlopen in de lichaamskleur 
Wangvlek:   grijs 
Spots:    zwart en volledig in aantal 6  
                twee buitenste gedeeltelijk bedekt door de wangvlekken 
Staartpennen:  zwart, staartpennen en secundaire staartveren tonen lichtgele waas  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen 
                 bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
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REGENBOOG 

 
Lichaamskleur:  Stuit moet zuiver blauw zijn. De maskerkleur loopt tot halverwege de borst,  
   waar de blauwe kleur begint. De bovenkant van de borst lijkt dus meer   
   aqua. Nek en rug zullen ook een meer zeegroene kleur bezitten. 
Slagpennen:   wit  
Golvingen:   praktisch verdwenen  
Vleugeldekveren:  wit  
Masker:   geel, doorlopend op kop, nek en rug. 
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart 
Staartpennen:  aan de basis groenachtig blauw, gaande naar blauw en eindigend in geel  
   met zeer minieme blauwe waas 
Ogen:    zwart 
Neusdoppen:   man: blauw 
    pop: bruin  
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  blauwgrijs met grijze nagels 
 
Opmerking:  
Wordt bekomen door de volgende combinaties: 

• Blauwe lichaamskleur 
• Opaline 
• Witvleugel 
• Geelmasker mutant 2 

 
RECESSIEF BONT 

 
Grondkleur:   alle mogelijke kleuren groen en blauw enkel op de buik, 
   de anaalstreek en de stuit aanwezig 
Slagpennen:   wit of geel, of gemengd met donkere pennen 
Golvingen:   zwart of cinnamon 
Masker:   loopt tot onder de borst tot iets voor de inplanting van de poten is wit, 
   geel of crèmekleurig 
Wangvlek:   violet (groene grondkleur) of zilver (blauwe grondkleur) 
Spots:    geen of van 1 tot 6  
Staartpennen:  wit of geel of gemengd met donkere pennen 
Ogen:   zwart zonder witte irisring 
Neusdoppen:   roze vleeskleurig als bij de ino’s 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels: vleeskleurig met hoornkleurige nagels 
 
OPMERKING:  Bestaat ook in opaline 
 
   De bonttekening welke  max  20 % van de vogel mag bedragen is   
   onregelmatig en willekeurig over de kop, masker en vleugels verdeeld. 
   De bonttekening kan in zwart en bruine melaninetekening voorkomen. 
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HOLLANDS BONT 

 
Grondkleur:   alle mogelijke kleuren groen en blauw enkel op de buik,  
   de anaalstreek en de  stuit. 
                de vlekken zijn groter dan bij de Deens bonten. 
Slagpennen:   wit of geel, of gemengd met donkere pennen 
Golvingen:   zwart of cinnamon 
Masker:   loopt tot onder de borst tot iets voor de inplanting van de poten is wit,  
   geel of crèmekleurig 
Wangvlek:   violet  
Spots:    moeten volledig aanwezig zijn 6  
Staartpennen:  wit of geel of donkere pennen 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   blauw bij de mannen en bruin bij de poppen 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  grijs of grijs met vleeskleurige vlekken met eventuele bonte nagels 
 
OPMERKING:  Bestaat ook in  opaline 
 
   De bonttekening bestaat uit grote getekende vlekken, onregelmatig en  
   willekeurig over de kop, masker en vleugels verdeeld. De bonttekening  
   kan in zwarte en bruine melaninetekening voorkomen. 
 

DOMINANT BONT 
 

Grondkleur:   kan in alle mogelijke kleuren van de groenreeks en blauwreeks aanwezig 
    zijn. De kleuren zijn enkel op de buik, de anaalstreek en de stuit zichtbaar. 
Slagpennen:   wit of geel, of gemengd met donkere pennen getekend 
Golvingen:   zwart of cinnamon duimveertjes zijn vetstofkleurig 
Masker:   wit, geel of crème 
Wangvlek:   zoals bij de normaalgetekenden 
Spots:    6  
Staartpennen:  wit of geel of gemengd met donkere pennen 
Ogen:    zwart met witte irisring 
Neusdoppen:   roze vleeskleurig zoals bij de ino’s of blauw of bont 
Snavel:   donker hoornkleurig aan de basis en bleker naar de punt toe  
Poten en nagels:  blauwgrijs, vleeskleurig of bont, de nagels grijs of bont 
Borstband:   vetstofkleurig ongeveer 1 cm breed 
Achterhoofdvlek:  vetstofkleurig de grootte van een duimnagel 
 
KEURTECHNISCHE OPMERKING: 
   Bestaat ook in  opaline 
 
   Er wordt enige soepelheid gevraagd bij de beoordeling van de borstband. 
   Ook bij de aanwezigheid van de 6 spots wordt enige soepelheid gevraagd. 
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 INO GROEN (LUTINO) 
Grondkleur:   geel 
Slagpennen:   wit 
Golvingen:   geen 
Vleugeldekveren:  geel  
Masker:   geel 
Wangvlek:   zilverachtig wit 
Spots:    geen  
Staartpennen:  wit 
Ogen:    rood met witte irisring 
Neusdoppen:   vleeskleurig met blauwe waas bij man, pop vleeskleurig tot bruin
Snavel:  hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig met hoornkleurige nagels 

INO GEELPEN GROEN (LUTINO) 
 

Grondkleur:   geel 
Slagpennen:   geel 
Golvingen:   geen 
Vleugeldekveren: geel  
Masker:   geel 
Wangvlek:   zilverachtig wit 
Spots:   geen  
Staartpennen:  geel 
Ogen:    rood met witte irisring 
Neusdoppen:   vleeskleurig met blauwe waas bij man, pop vleeskleurig tot bruin
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig met hoornkleurige nagels 

INO GEELMASKER BLAUW 
  

Grondkleur:   lichtgeel afhankelijk van type geelmasker
Slagpennen:   wit met zachtgele waas 
Golvingen:   geen 
Vleugeldekveren:  geelivoor  
Masker:   diep geelivoor 
Wangvlek:   zilverachtig wit 
Spots:    geen  
Staartpennen:  wit met zachtgele waas 
Ogen:    helderrood met witte irisring 
Neusdoppen:   vleeskleurig 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig met hoornkleurige nagels 

INO BLAUW(ALBINO) 
 
Grondkleur:   wit 
Slagpennen:   wit 
Golvingen:   geen 
Vleugeldekveren:  wit  
Masker:   wit 
Wangvlek:   zilverachtig wit 
Spots:    geen  
Staartpennen:  wit 
Ogen:    helderrood met witte irisring 
Neusdoppen:   vleeskleurig met blauwe waas bij man, pop vleeskleurig tot bruin
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig met hoornkleurige nagels 
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GELE ZWARTOOG 
 

Grondkleur:   geel 
Slagpennen:   geel 
Golvingen:   geen 
Vleugeldekveren:  geel  
Masker:   geel 
Wangvlek:   zilverachtig wit 
Spots:    geen  
Staartpennen:  geel 
Ogen:    zwart zonder witte irisring 
Neusdoppen:   vleeskleurig met blauwe waas bij man, pop vleeskleurig tot bruin
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig met hoornkleurige nagels 
 

WITTE ZWARTOOG 
 

Grondkleur:   wit 
Slagpennen:   wit 
Golvingen:   geen 
Vleugeldekveren: wit  
Masker:   wit 
Wangvlek:   zilverachtig wit 
Spots:    geen  
Staartpennen:  wit 
Ogen:    zwart zonder witte irisring 
Neusdoppen:   vleeskleurig met blauwe waas bij man, pop vleeskleurig tot bruin
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig met hoornkleurige nagels 
 

WITTE  ZWARTOOG GEELMASKER 
 

Grondkleur:   lichtgele kleur 
Slagpennen:   wit met egaalgele waas 
Golvingen:   geen 
Vleugeldekveren:  wit met egaalgele waas      
Masker:   wit met egaalgele waas 
Wangvlek:   zilverwit 
Spots:    geen  
Staartpennen:  wit met egaalgele waas 
Ogen:   zwart zonder met witte irisring 
Neusdoppen:   vleeskleurig  met blauwe waas bij man, pop vleeskleurig tot bruin
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig met hoornkleurige nagels 
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CINNAMON-INO GROEN 
 

Grondkleur:   geel 
Slagpennen:   bruin 
Golvingen:   bruin 
Masker:   geel 
Wangvlek:   zilverachtig wit 
Spots:    bruin  
Staartpennen:  bruin 
Ogen:    rood met witte irisring 
Neusdoppen:   vleeskleurig bij man 
                  bruin bij de pop 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig met hoornkleurige nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

CINNAMON-INO BLAUW 
 
Grondkleur:   wit 
Slagpennen:   bruin 
Golvingen:   bruin 
Masker:   wit 
Wangvlek:   zilverachtig wit 
Spots:    bruin  
Staartpennen:  bruin 
Ogen:    rood met witte irisring 
Neusdoppen:  vleeskleurig bij man 
                         bruin bij de pop 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig met hoornkleurige nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
 

CINNAMON-INO  GEELMASKER BLAUW 
 
Grondkleur:  lichtgele kleur  
Slagpennen:   bruin 
Golvingen:   bruin 
Masker:   geel 
Wangvlek:   zilverwit 
Spots:    bruin  
Staartpennen:  bruin 
Ogen:    rood met witte irisring 
Neusdoppen:   vleeskleurig bij man 
                   bruin bij de pop 
Snavel:  hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig met hoornkleurige nagels 
 
OPMERKING :  bestaat ook in opaline 
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 CLEARBODY GROEN 
 

Grondkleur:   geel met lichtgroene waas, iets donkerder uitlopend van de buik naar de stuit 
Golvingen:   zwart met gele omzomingen 
Slagpennen:   grijs zwart 
Masker:  geel  
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwzwart  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten lichtgrijs 

CLEARBODY D GROEN  
 
Grondkleur:   geel met D groene waas, iets donkerder uitlopend van de buik naar de stuit 
Golvingen:   zwart met gele omzomingen 
Slagpennen:   zwartgrijs  
Masker:   geel  
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwzwart  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:  hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten lichtgrijs 
 

 CLEARBODY DD GROEN 
  
 

Grondkleur:   geel met DD groene waas, iets donkerder uitlopend van de buik naar de stuit 
Golvingen:   zwart met gele omzomingen 
Slagpennen:   zwartgrijs  
Masker: ·  geel  
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwzwart  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:   zwart met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten lichtgrijs 
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 CLEARBODY BLAUW 
 
Grondkleur:   wit met blauwe waas, iets donkerder uitlopend van de buik naar de stuit 
Golvingen:   zwart met witte omzomingen 
Slagpennen:   donkergrijs aan de basis overgaand naar lichtgrijs op de uiteinden 
Masker:   wit  
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwzwart  
Neusdoppen:  blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten lichtgrijs 

CLEARBODY  D BLAUW 
 
Grondkleur:   wit met D blauwe waas, iets donkerder uitlopend van de buik naar de stuit 
Golvingen:   zwart met witte omzomingen 
Slagpennen:   donkergrijs aan de basis overgaand naar lichtgrijs op de uiteinden 
Masker:   wit  
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwzwart  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten lichtgrijs 
 

CLEARBODY DD BLAUW 
 
Grondkleur:   wit met DD blauwe waas, iets donkerder uitlopend van de buik naar de stuit 
Golvingen:   zwart met witte omzomingen 
Slagpennen:   donkergrijs aan de basis overgaand naar lichtgrijs op de uiteinden 
Masker:   wit  
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwzwart  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten lichtgrijs K.B
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CLEARBODY VIOLET 
 

Grondkleur:   wit met violette waas, iets donkerder uitlopend van de buik naar de stuit 
Golvingen:   zwart met witte omzomingen 
Slagpennen:  donkergrijs aan de basis overgaand naar lichtgrijs op de uiteinden 
Masker:   wit  
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwzwart  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten lichtgrijs 
 

NIET TOEGESTAAN
 CEARBODY  SLATE 

 
Grondkleur:   wit met leiblauwe waas, iets donkerder uitlopend van de buik naar de stuit 
Golvingen:   zwart met witte omzomingen 
Slagpennen:   donkergrijs aan de basis overgaand naar lichtgrijs op de uiteinden 
Masker:   wit  
Wangvlek:   violet 
Spots:    zwart en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwzwart  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten lichtgrijs 
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CLEARBODY GRIJSGROEN 
 

Grondkleur:   geel met grijsgroene waas, iets donkerder uitlopend van de buik naar de stuit 
Golvingen:   zwart met gele omzomingen 
Slagpennen:   donkergrijs aan de basis overgaand naar lichtgrijs op de uiteinden 
Masker:   geel  
Wangvlek:   blauwgrijs 
Spots:    zwart en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  zwart  
Neusdoppen:  blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten lichtgrijs 

CLEARBODY GRIJS 
 

Grondkleur:   wit met grijze waas, iets donkerder uitlopend van de buik naar de stuit 
Golvingen:   zwart met witte omzomingen 
Slagpennen:   donkergrijs aan de basis overgaand naar lichtgrijs op de uiteinden 
Masker:   wit  
Wangvlek:   blauwgrijs 
Spots:    zwart en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwzwart  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten lichtgrijs 
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CLEARBODY  CINNAMON GROEN 
 
Grondkleur:   geel met opgebleekte groene waas, iets donkerder uitlopend van de buik 
   naar de stuit 
Golvingen:  bruin met gele omzomingen 
Slagpennen:   bruin  
Masker:   geel  
Wangvlek:   violet 
Spots:    bruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  donkerbruin  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten bruingrijs 

 CLEARBODY CINNAMON D GROEN 
 

Grondkleur:  geel met opgebleekt D groene waas, iets donkerder uitlopend van de buik 
   naar de stuit 
Golvingen:   bruin met gele omzomingen 
Slagpennen:   bruin  
Masker:  geel  
Wangvlek:   violet 
Spots:    bruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  bruin  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten bruingrijs 

 CLEARBODY CINNAMON DD GROEN 
 

Grondkleur:   geel met opgebleekt DD groene waas, iets donkerder uitlopend van de buik  
   naar de stuit 
Golvingen:   bruin met gele omzomingen 
Slagpennen:   bruin  
Masker:   geel  
Wangvlek:   violet 
Spots:    bruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  bruin  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten bruingrijs K.B
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CLEARBODY CINNAMON BLAUW 
 

Grondkleur:   wit met opgebleekte blauwe waas, iets donkerder uitlopend van de buik 
    naar de stuit 
Golvingen:   bruin met witte omzomingen 
Slagpennen:   donkergrijs aan de basis overgaand naar lichtgrijs op de uiteinden 
Masker:   wit  
Wangvlek:   violet 
Spots:    bruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  bruin  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:  hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten bruingrijs 

 CLEARBODY CINNAMON D BLAUW 
 

Grondkleur:   wit met opgebleekte D blauwe waas, iets donkerder uitlopend van de buik 
    naar de stuit 
Golvingen:   bruin met witte omzomingen 
Slagpennen:   donkergrijs aan de basis overgaand naar lichtgrijs op de uiteinden 
Masker:   wit  
Wangvlek:   violet 
Spots:    bruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  bruin  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten bruingrijs 

 CLEARBODY CINNAMON DD BLAUW 
 

Grondkleur:   wit met opgebleekte DD blauwe waas, iets donkerder uitlopend van de buik  
   naar de stuit 
Golvingen:   bruin met witte omzomingen 
Slagpennen:   donkergrijs aan de basis overgaand naar lichtgrijs op de uiteinden 
Masker:   wit  
Wangvlek:   violet 
Spots:    bruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  bruin  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:  hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten bruingrijs 
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CLEARBODY CINNAMON VIOLET 
 
 

Grondkleur:   wit met opgebleekte violette waas, iets donkerder uitlopend van de buik 
   naar de stuit 
Golvingen:   bruin met witte omzomingen 
Slagpennen:   donkergrijs aan de basis overgaand naar lichtgrijs op de uiteinden 
Masker:   wit  
Wangvlek:   violet 
Spots:    bruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  donkerbruin  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten bruingrijs 
 

NIET TOEGESTAAN 
                                                                                                         CLEARBODY CINNAMON SLATE 
 Grondkleur:   wit met leiblauwe waas, iets donkerder uitlopend van de buik naar de stuit 
Golvingen:   bruin met witte omzomingen 
Slagpennen:   donkergrijs aan de basis overgaand naar lichtgrijs op de uiteinden 
Masker:   wit  
Wangvlek:   violet 
Spots:    bruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwzwart  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten lichtgrijs 
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CLEARBODY  CINNAMON GRIJSGROEN 
 
Grondkleur:   geel met opgebleekte grijsgroene waas, iets donkerder uitlopend van de buik                
            naar de stuit 
Golvingen:  bruin met gele omzomingen 
Slagpennen:   donkergrijs aan de basis overgaand naar lichtgrijs op de uiteinden 
Masker:   geel  
Wangvlek:   blauwgrijs 
Spots:    bruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  zwart  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten bruingrijs 
 

 CLEARBODY CINNAMON GRIJS 
 

Grondkleur:   wit met opgebleekte grijze waas, iets donkerder uitlopend van de buik naar 
    de stuit 
Golvingen:   bruin met witte omzomingen 
Slagpennen:   donkergrijs aan de basis overgaand naar lichtgrijs op de uiteinden 
Masker:   wit  
Wangvlek:   blauwgrijs 
Spots:    bruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  bruin  
Neusdoppen:   blauw bij de mannen bruin bij de poppen  
Ogen:    zwart met witte irisring 
Snavel:  hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurige nagels, poten bruingrijs 
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PALE FALLOW GROEN 

Grondkleur:   geelachtig groen  
Golvingen:   donkerbruin met scherpe gele omzomingen 
Slagpennen:   blauwgrijs 
Masker:   geel  
Wangvlek:   violet 
Spots:    donkerbruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwgrijs  
Neusdoppen:   blauw bij de man 
                     bruin bij de pop  
Ogen:    rood met witte irisring 
Snavel:  hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig, nagels hoornkleurig 
 

PALE FALLOW D GROEN 
 

Grondkleur:   opgebleekt geelachtig D groen 
Golvingen:   donkerbruin met scherpe gele omzomingen 
Slagpennen:   blauwgrijs 
Masker:   geel  
Wangvlek:   opgebleekt violet 
Spots:    donkerbruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwgrijs  
Neusdoppen:   blauw bij de man 
               bruin bij de pop  
Ogen:    rood met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig, nagels hoornkleurig 
 

PALE FALLOW DD GROEN 
 

Grondkleur:   opgebleekt geelachtig DD groen 
Golvingen:   donkerbruin met scherpe gele omzomingen 
Slagpennen:   blauwgrijs 
Masker:   geel  
Wangvlek:   opgebleekt violet 
Spots:    donkerbruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwgrijs  
Neusdoppen:   blauw bij de man 
                 bruin bij de pop  
Ogen:    rood met witte irisring 
Snavel:  hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig, nagels hoornkleurig 
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PALE  FALLOW BLAUW 
Grondkleur:   opgebleekt blauw  
Golvingen:   donkerbruin met scherpe witte omzomingen 
Slagpennen:   blauwgrijs  
Masker:   wit  
Vleugeldekveren:  blauwgrijs 
Wangvlek:   opgebleekt violet 
Spots:    donkerbruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwgrijs  
Neusdoppen:   blauw bij de man 
               bruin bij de pop  
Ogen:    rood met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig, nagels hoornkleurig  
 

PALE  FALLOWD D BLAUW 
 

Grondkleur:   opgebleekt D blauw  
Golvingen:   donkerbruin met scherpe witte omzomingen 
Slagpennen:   blauwgrijs  
Masker:   wit  
Vleugeldekveren:  blauwgrijs 
Wangvlek:   opgebleekt violet 
Spots:    donkerbruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwgrijs  
Neusdoppen:   blauw bij de man 
                      bruin bij de pop  
Ogen:    rood met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig, nagels hoornkleurig  
 

PALE  FALLOW DD BLAUW 
 

Grondkleur:   opgebleekt DD blauw  
Golvingen:   donkerbruin met scherpe witte omzomingen 
Slagpennen:   blauwgrijs  
Masker:   wit  
Vleugeldekveren:  blauwgrijs 
Wangvlek:   opgebleekt violet 
Spots:    donkerbruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwgrijs  
Neusdoppen:   blauw bij de man 
                        bruin bij de pop  
Ogen:    rood met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig, nagels hoornkleurig  
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PALE  FALLOW VIOLET 
 

Grondkleur:   opgebleekt violet  
Golvingen:   donkerbruin met scherpe witte omzomingen 
Slagpennen:   blauwgrijs  
Masker:   wit  
Vleugeldekveren:  blauwgrijs 
Wangvlek:   opgebleekt violet 
Spots:    donkerbruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwgrijs  
Neusdoppen:   blauw bij de man 
                         bruin bij de pop  
Ogen:    rood met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig, nagels hoornkleurig  
 

NIET TOEGESTAAN 
PALE  FALLOW SLATE 

 
Grondkleur:   opgebleekt leiblauw  
Golvingen:   donkerbruin met scherpe witte omzomingen 
Slagpennen:   blauwgrijs  
Masker:   wit  
Vleugeldekveren:  blauwgrijs 
Wangvlek:   opgebleekt violet 
Spots:    donkerbruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  blauwgrijs  
Neusdoppen:   blauw bij de man 
                     bruin bij de pop  
Ogen:    rood met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig, nagels hoornkleurig  
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PALE  FALLOW GRIJS GROEN 
 
Grondkleur:   opgebleekt grijsgroen  
Golvingen:   donkerbruin met scherpe gele omzomingen 
Slagpennen:   grijs  
Masker:   geel  
Vleugeldekveren:  grijs 
Wangvlek:   opgebleekt grijs 
Spots:    donkerbruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  grijs  
Neusdoppen:   blauw bij de man 
                       bruin bij de pop  
Ogen:    rood met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig, nagels hoornkleurig  
 

PALE  FALLOW GRIJS 
 

Grondkleur:   opgebleekt grijs  
Golvingen:   donkerbruin met scherpe witte omzomingen 
Slagpennen:   grijs  
Masker:   wit  
Vleugeldekveren:  grijs 
Wangvlek:   opgebleekt grijs 
Spots:    donkerbruin en volledig in aantal (6)  
Staartpennen:  grijs  
Neusdoppen:   blauw bij de man 
                 bruin bij de pop  
Ogen:    rood met witte irisring 
Snavel:   hoornkleurig  
Poten en nagels:  vleeskleurig, nagels hoornkleurig  
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