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Roodkop groen - Man en pop: RK GR 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Scharlakenrood, afgelijnd met zwarte lijn. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw met witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Paarsblauwe borst. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− zwarte omzoming rond snavelinplant. 
− onderbroken of geen maskeraflijning. 
− rugdek en borst niet egaal van kleur. 
− een oranjerood randje onder de borstaflijning 

moet worden bestraft. 
− de bruine waas in vleugeldek en/of 

vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel 
gekeurd worden, bij overjaarse vogels dient dit 
bestraft te worden. 

− gele vlek te diep in nek. 
− rood vlekje onder de snavel. 

 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Rood met donkere waas, afgelijnd met zwarte lijn. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen, minder intensief en matter van kleur. 

Stuit 
Bovenstaartdekveren bleekblauw met gelige 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Lichtpaarsblauwe borst. 
Geel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− zwarte omzoming rond de snavelinplant dient 

soepel te worden gekeurd evenals de 
maskeraflijning die bij de pop minder strak is 
dan bij de man. 

− een fletse borstkleur moet worden bestraft, borst 
en rugdek moeten zo egaal mogelijk van kleur 
zijn. 

− poppen met het meest heldere en egale masker 
genieten de voorkeur. 

− de opbleking achter het masker moet zo 
minimaal mogelijk zijn. 
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Zwartkop groen - Man en pop: ZK GR 
 
 

 
 
 
 

 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Diepzwart. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Paarsblauwe borst. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/gele snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en borst niet egaal van kleur. 
− de bruine waas in vleugeldek en/of 

vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel 
gekeurd worden, bij overjaarse vogels is dit 
foutief en dient bestraft te worden. 

− een oranjerood randje onder de borstaflijning 
moet worden bestraft. 

− gele vlek te diep in nek. 
 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Diepzwart. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen, minder intensief en matter van kleur. 

Stuit 
Bovenstaartdekveren bleekblauw met gelige 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Lichtpaarsblauwe borst. 
Geel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/gele snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− een fletse borstkleur moet worden bestraft, borst 

en rugdek moeten zo egaal mogelijk van kleur 
zijn. 

− de opbleking achter het masker moet zo 
minimaal mogelijk zijn. 
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Oranjekop groen - Man en pop: OK GR  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Dieporanje afgelijnd met een zwarte lijn. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Paarsblauwe borst. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− zwarte omzoming rond snavelinplant. 
− onderbroken of geen maskeraflijning. 
− rugdek en borst niet egaal van kleur. 
− de bruine bruine waas in vleugeldek en/of 

vleugelpennen bij jonge vogels dient soepel 
gekeurd te worden, bij overjarige vogels is dit 
foutief en dient bestraft te worden. 

− een oranjerood randje onder de borstaflijning 
moet worden bestraft. 

− gele vlek te diep in nek. 
− oranje vlekje onder de snavel. 

 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Oranje met een donkere waas, afgelijnd met een 
zwarte lijn. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen, minder intensief en matter van kleur. 

Stuit 
Bovenstaartdekveren bleekblauw met een gelige 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Lichtpaarsblauwe borst. 
Geel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− zwarte omzoming rond de snavelinplant dient 

soepel te worden gekeurd evenals de 
maskeraflijning die minder strak is dan bij de 
man. 

− een fletse borstkleur moet worden bestraft, borst 
en rugdek moeten zo egaal mogelijk zijn. 

− poppen met het meest heldere en egale masker 
genieten de voorkeur. 

− de opbleking achter het masker moet zo 
minimaal mogelijk zijn. 
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Roodkop lilaborst groen - Man en pop: RK LB GR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Rood afgelijnd met een zwarte lijn. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila (+/- 50% opbleking van paarsblauwe borst). 
Geel onderlijf, helder goudgeel aan borstlijn en 
flanken.  Anus en broek lichtgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− zwarte omzoming rond snavelinplant. 
− onderbroken of geen maskeraflijning. 
− rugdek en borst zo egaal mogelijk van kleur. 
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen 

bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, 
bij overjaarse vogels is dit wel foutief. 

− blauwe tint of te fletse borstkleur alsook blauwe 
waas in de vleugelbochten is foutief. 

− gele vlek in nek. 
− een oranjerood randje onder de borstaflijning 

moet bestraft worden. 
 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Rood met donkere waas, afgelijnd met een zwarte 
lijn. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen, minder intensief en matter van kleur. 

Stuit 
Bovenstaartdekveren bleekblauw met een gelige 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila, minder intensief en matter van kleur. 
Geel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− zwarte omzoming rond de snavelinplant dient 

soepel te worden gekeurd evenals de 
maskeraflijning die minder strak is dan bij de 
man. 

− borst en rugdek moeten zo egaal mogelijk van 
kleur zijn. 

− poppen met het meest heldere en egale masker 
genieten de voorkeur. 

− de opbleking achter het masker moet zo 
minimaal mogelijk zijn. 
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Zwartkop lilaborst groen - Man en pop: ZK LB GR 
 

 
MAN 
Voorhoofd – Wangen - Masker 

Zwart. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila voor ongeveer 50% opbleking van paarsblauwe.  
Geel onderlijf, helder goudgeel aan borstlijn en 
flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/gele snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en borst moeten zo egaal mogelijk van 

kleur zijn. 
− blauwe tint of te fletse borstkleur, alsook blauwe 

waas in de vleugelbochten is foutief. 
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen 

bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, 
bij overjaarse vogels is dit foutief. 

− blauwe tint of te fletse borstkleur alsook blauwe 
waas in de vleugelbochten is foutief. 

− een oranjerood randje onder de borstaflijning 
moet bestraft worden. 

− gele vlek in nek. 
 

POP 
Voorhoofd – Wangen - Masker 

Zwart. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen, minder intensief en matter van kleur. 

Stuit 
Bovenstaartdekveren bleekblauw met gelige 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila, minder intensief en matter van kleur. 
Geel onderlijf  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/gele snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− borst en rugdek moeten zo egaal mogelijk van 

kleur zijn. 
− de opbleking achter het masker moet zo 

minimaal mogelijk zijn. 
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Oranjekop lilaborst groen - Man en pop: OK LB GR 

 
 
 
 

MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Oranje afgelijnd met zwarte lijn. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila( ongeveer 50% opbleking van paarsblauwe 
borst. 
Geel onderlijf, helder goudgeel aan borstlijn en 
flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− zwarte omzoming rond snavelinplant. 
− onderbroken of geen maskeraflijning. 
− rugdek en borst niet egaal van kleur. 
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen 

bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, 
bij overjaarse vogels dient dit bestraft te worden. 

− gele vlek in nek. 
− blauwe tint of te fletse borstkleur alsook blauwe 

waas in de vleugelbochten is foutief. 
− een oranjerood randje onder de borstaflijning 

moet worden bestraft. 
− oranje vlekje onder de snavel. 

 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Oranje met een donkere waas, afgelijnd met zwarte 
lijn. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen, minder intensief en matter van kleur. 

Stuit 
Bovenstaartdekveren bleekblauw met gelige 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila, minder intensief en matter van kleur. 
Geel onderlijf  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− zwarte omzoming rond de snavelinplant dient 

soepel te worden gekeurd evenals de 
maskeraflijning die minder strak is dan bij de 
man. 

− borst en rugdek moeten zo egaal mogelijk van 
kleur zijn. 

− poppen met het meest heldere en egale masker 
genieten de voorkeur. 

− de opbleking achter het masker moet zo 
minimaal mogelijk zijn. 
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Roodkop witborst groen - Man en pop: RK WB GR 
 

 

 
 

MAN 
Voorhoofd – Wangen - Masker 

Helderrood afgelijnd met een zwarte lijn. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal witte borst. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− zwarte omzoming rond snavelinplant. 
− onderbroken of geen maskeraflijning. 
− borstkleur moet helder egaal wit zijn van kleur. 
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen 

bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, 
bij overjaarse vogels dient dit bestraft te worden. 

− oranjerood randje onder borstaflijning is foutief 
− gele vlek in nek. 
− rood vlekje onder de snavel. 

 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Rood, afgelijnd met een zwarte lijn. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen, minder intensief en matter van kleur. 

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw met grijze waas, 
met een gelige omzoming die een schubtekening 
vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal witte borst. 
Lichtgeel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− zwarte omzoming rond de snavelinplant dient 

soepel te worden gekeurd evenals de 
maskeraflijning die minder strak is dan bij de 
man. 

− de borstkleur moet helder egaal wit zijn. 
− masker moet zo helder en egaal mogelijk van 

kleur zijn. 
− de opbleking achter het masker moet zo 

minimaal mogelijk zijn. 
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Zwartkop witborst groen - Man en pop: ZK WB GR 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Diepzwart. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaalwitte borst. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− borstkleur moet helder egaal wit zijn  
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen 

bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, 
bij overjaarse vogels dient dit bestraft te worden. 

− een oranjerood randje onder de borstaflijning is 
foutief. 

− gele vlek in nek. 
 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Diepzwart. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen, minder intensief en matter van kleur. 

Stuit 
Bovenstaartdekveren bleekblauw met een gelige 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaalwitte borst. 
Lichtgeel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− borstkleur moet helder egaal wit zijn. 
− de opbleking achter het masker moet zo 

minimaal mogelijk zijn. 
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Oranjekop witborst groen - Man en pop: OK WB GR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Oranje afgelijnd met een zwarte lijn. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal witte borst. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− zwarte omzoming rond snavelinplant. 
− onderbroken of geen maskeraflijning. 
− borstkleur moet helder egaal wit zijn. 
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen 

bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, 
bij overjaarse vogels dient dit bestraft te worden. 

− gele vlek in nek. 
− oranjerood randje onder de borstaflijning is 

foutief. 
− oranje vlekje onder de snavel. 

 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Oranje afgelijnd met een zwarte lijn. 
Een hemelsblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Grasgroen, minder intensief en matter van kleur. 

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een grijs 
waas, met gelige omzoming die een schubtekening 
vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal witte borst. 
Lichtgeel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− zwarte omzoming rond de snavelinplant dient 

soepel te worden gekeurd evenals de 
maskeraflijning die minder strak is dan bij de 
man. 

− de borstkleur moet helder egaal wit zijn . 
− masker moet zo helder en egaal mogelijk zijn. 
− de opbleking achter het masker moet zo 

minimaal mogelijk zijn. 
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Roodkop enkelfactor pastel groen: RK EF P GR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Dieprood afgelijnd met een blauwgrijze band die één 
geheel vormt met de keelvlek. 

Nek-Rug- en vleugeldek 
Een blauwgrijze band die geleidelijk overgaat in 
opgebleekt groen.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Paarsblauwe borst. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− grijze omzoming rond snavelinplant. 
− smal oranje randje onder de borststreep. 
− rugdek en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

van kleur zijn. 
− gele vlek in nek. 

 

MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Dieprood afgelijnd met een gebrokenwitte band die 
één geheel vormt met de keelvlek. 

Nek-Rug- en vleugeldek 
Een gebrokenwitte band die geleidelijk overgaat in 
een egale groengele kleur.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren lichtblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Groengeel met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Paarsblauwe borst. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− grijze omzoming rond de snavelinplant. 
− smal oranje randje onder de borststreep.  
− rugdek en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

van kleur zijn. 
− gele vlek in nek. 
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 Zwartkop enkelfactor pastel groen: ZK EF P GR 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Grijs, afgelijnd met een fijne lichtgrijze band, één 
geheel vormend met de keelvlek. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Een hemelsblauwe band gaat geleidelijk over in 
opgebleekt groen.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Paarsblauwe borst. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

van kleur zijn. 
− smal oranje randje onder de borststreep. 
− gele vlek in nek. 

 

MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Lichtgrijs, afgelijnd met fijne lichtblauwe band. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Lichtblauwe band die geleidelijk overgaat in een 
egaal groengele kleur.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren lichtblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Groengeel met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Paarsblauwe borst. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

van kleur zijn. 
− smal oranje bandje onder de borststreep. 
− gele vlek in nek. 
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Oranjekop enkelfactor pastel groen: OK EF P GR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Oranje, afgelijnd met een fijne grijze band, één 
geheel vormend met de keelvlek. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Een hemelsblauwe band die geleidelijk overgaat in 
opgebleekt groen.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Paarsblauwe borst. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− grijze omzoming rond snavelinplant. 
− rugdek en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

van kleur zijn. 
− smal oranje randje onder de borststreep. 
− gele vlek in nek. 
− oranje vlekje onder de snavel. 

 

MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Oranje, afgelijnd met een fijne lichtgrijze band, één 
geheel vormend met de keelvlek. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Een lichtblauwe band gaat geleidelijk over in een 
egaal groengele kleur.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren lichtblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Groengeel met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Paarsblauwe borst. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− grijze omzoming rond de snavelinplant.  
− rugdek en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

van kleur zijn. 
− smal oranje bandje onder de borststreep. 
− gele vlek in nek. 
− oranje vlekje onder de snavel. 

 
 

K.B
.O

.F.



K.B.O.F. ©                                                                                                T.C. EXOTEN UITGAVE 2011 - Blz. 13  

                                                                          Roodkop lilaborst enkelfactor pastel groen: 
RK LB EF P GR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Rood afgelijnd met een grijze band. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Een lichtblauwe band die geleidelijk overgaat in 
opgebleekt lichtgroen.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren opgebleekt lichtblauw met een 
witte omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Lichtgrijs met twee grijze spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila (voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur). 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− grijze omzoming rond snavelinplant. 
− borst moet egaal lila zijn (een blauwe tint of een 

roze kleur is foutief). 
− rugdek en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

van kleur zijn. 
− smal oranje randje onder de borststreep. 
− gele vlek in nek. 

 

MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Rood afgelijnd met een lichtgrijze band. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Een grijsblauwe band die geleidelijk overgaat in geel 
met een groene waas.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren lichtgrijsblauw. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zeer lichtgrijs met twee lichtgrijze spitsen van 2 à 4 
cm. 

Borst en onderlijf 
Lila (voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur). 
Geel onderlijf, lichtgoudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− grijze omzoming rond de snavelinplant.  
− rugdek en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

zijn. 
− borst moet egaal lila zijn (een blauwe tint of roze 

kleur is foutief). 
− rugdek en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

zijn.  
− smal oranje bandje onder de borststreep. 
− gele vlek in nek. 
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                                                                          Zwartkop lilaborst enkelfactor pastel groen: 
ZK LB EF P GR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Grijs één geheel vormend met kop- en keelvlek. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Een lichtblauwe band die geleidelijk overgaat in 
opgebleekt lichtgroen.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren opgebleekt lichtblauw met een 
witte omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Lichtgrijs met twee grijze spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila (voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur). 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− borst moet egaal lila zijn (een blauwe tint of een 

roze kleur is foutief). 
− rugdek en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

zijn. 
− smal oranje randje onder de borststreep. 
− gele vlek in nek. 

 

MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Lichtgrijs één geheel vormend met kop- en keelvlek. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Een grijsblauwe band die geleidelijk overgaat in geel 
met een groene waas.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren lichtgrijsblauw . 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zeer lichtgrijs met twee lichtgrijze spitsen van 2 à 4 
cm. 

Borst en onderlijf 
Lila (voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur). 
Geel onderlijf, lichtgoudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

van kleur zijn. 
− borst moet egaal lila zijn (een blauwe tint of roze 

kleur is foutief). 
− smal oranje bandje onder de borststreep. 
− gele vlek in nek. 
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                                                                        Oranjekop lilaborst enkelfactor pastel groen: 
OK LB EF P GR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Oranje, afgelijnd met een grijze band . 
Nek, rug- en vleugeldek 

Een lichtblauwe band die geleidelijk overgaat in 
opgebleekt lichtgroen.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren opgebleekt lichtblauw met een 
witte omzoming die een schubtekening vormt. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Lichtgrijs met twee grijze spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila (voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur). 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− grijze omzoming rond snavelinplant 
− borst moet egaal lila van kleur zijn (blauwe tint of 

een roze kleur is foutief) 
− rugdek en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

van kleur zijn. 
− smal oranje randje onder de borststreep. 
− gele vlek in nek. 

 

MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Oranje, afgelijnd met fijne lichtgrijze band. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Een grijsblauwe band gaat geleidelijk over in geel 
met een groene waas.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren lichtgrijsblauw. 
Onderstaartdekveren wit. 

Staart 
Zeer lichtgrijs met twee lichtgrijze spitsen van 2 à 4 
cm. 

Borst en onderlijf 
Lila (voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur). 
Geel onderlijf, lichtgoudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− grijze omzoming rond de snavelinplant 
− borst moet egaal lila van kleur zijn (blauwe tint of 

roze kleur is foutief)  
− rugdek en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

van kleur zijn. 
− smal oranje bandje onder de borststreep. 
− gele vlek in nek. 
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                                                                         Roodkop witborst enkelfactor pastel groen: 
RK WB EF P GR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAN 
 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Dieprood, afgelijnd met lichtgrijze band.  
Achter deze bevindt zich een zeer lichtblauwe band. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Geel overgoten met lichtgroene waas, zo egaal mogelijk.  

Stuit 
Zeer licht grijsblauw.  

Staart 
Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal wit. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en borst niet egaal van kleur. 
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, bij 

overjarige vogels is dit foutief. 
− te fel opgebleekte vleugelpennen is foutief. 
− nekkleur moet één geheel vormen met kleur van rug- en vleugeldek. 
− smal oranjerood  randje onder de borstrand. 
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                                                                         Zwartkop witborst enkelfactor pastel groen: 
ZK WB EF P GR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAN 
 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Lichtgrijs, één geheel vormend met kopband en keelvlek. 
Hier achter bevindt zich een zeer lichtblauwe band. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Geel overgoten met een lichtgroene waas, zo egaal mogelijk.  

Stuit 
Lichtblauw.  

Staart 
Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal wit. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en borst niet egaal van kleur. 
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, bij 

overjarige vogels is dit foutief. 
− te fel opgebleekte vleugelpennen is foutief. 
− nekkleur moet één geheel vormen met kleur van rug- en vleugeldek. 
− smal oranjerood randje onder de borstrand. 
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                                                                       Oranjekop witborst enkelfactor pastel groen: 
OK WB EF P GR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAN 
 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Oranje, afgelijnd met een lichtgrijze band. 
Achter deze bevindt zich een zeer lichtblauwe band. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Geel overgoten met lichtgroene waas, zo egaal mogelijk.  

Stuit 
Lichtblauw.  

Staart 
Witgeel, met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal wit. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en borst niet egaal van kleur. 
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden, bij 

overjarige vogels is dit foutief. 
− te fel opgebleekte vleugelpennen is foutief. 
− nekkleur moet één geheel vormen met kleur van rug- en vleugeldek. 
− smal oranjerood randje onder de borstrand. 
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                                                                                       Roodkop dubbelfactor pastel groen 
Man: RK DF P GR  -  Pop: RK EF P GR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAN 
Voorhoofd – Wangen - Masker 

Scharlakenrood afgelijnd met een gebrokenwitte 
band, één geheel vormend met de keelvlek. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Geel.  

Stuit 
Grijsachtig. 

Staart 
Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Dieppaars. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− witte rand rond de snavelinplant moet worden 

bestraft. 
− nekkleur moet één geheel vormen met de kleur 

van rug- en vleugeldek. 
− bruine gloed over de bevedering, voornamelijk in 

vleugel- en staartpennen. 
− opgebleekte borstkleur, alsook een oranjerood 

randje onder de borstaflijning is foutief. 
 

POP 
Voorhoofd – Wangen - Masker 

Rood, afgelijnd met een gebrokenwitte band, één 
geheel vormend met de keelvlek. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Geel, minder intensief en matter van kleur.  

Stuit 
Grijsachtig. 

Staart 
Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Paars, lichter dan bij man. 
Geel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker minder regelmatig en strak 

dan bij man dient soepel gekeurd te worden. 
− borstkleur moet zo egaal mogelijk van kleur zijn. 
− poppen met het meest heldere en egale masker 

genieten de voorkeur. 
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                                                                                        Zwartkop dubbelfactor pastel groen 
Man: ZK DF P GR  -  Pop: ZK EF P GR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Witgrijs, één geheel vormend met de keelvlek. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Geel.  
Stuit 

Grijsachtig. 
Staart 

Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm. 
Borst en onderlijf 

Dieppaars. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig met een geelachtige schijn en 
nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− nekkleur moet één geheel vormen met de kleur 

van rug- en vleugeldek. 
− bruine gloed over de bevedering, voornamelijk in 

vleugel- en staartpennen. 
− opgebleekte borstkleur, alsook een oranjerood 

randje onder de borstaflijning is foutief. 
 

 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Witgrijs, één geheel vormend met de keelvlek. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Geel, minder intensief en matter van kleur.  
Stuit 

Grijsachtig. 
Staart 

Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 
Borst en onderlijf 

Paars, lichter dan bij man. 
Geel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig met een geelachtige schijn en 
nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder regelmatig en 

strak dan bij man en dient soepel gekeurd te 
worden. 

− borstkleur moet zo egaal mogelijk van kleur zijn. 
− poppen met het meest heldere en egale masker 

genieten de voorkeur. 
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                                                                                      Oranjekop dubbelfactor pastel groen 
Man: OK DF P GR  -  Pop: OK EF P GR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Dieporanje, afgelijnd met gebroken witte band, één 
geheel vormend met de keelvlek. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Geel.  

Stuit 
Grijsachtig. 

Staart 
Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Dieppaars. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels 
hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− witte rand rond snavelinplant moet worden 

bestraft.  
− nekkleur moet één geheel vormen met de kleur 

van rug- en vleugeldek. 
− bruine gloed over de bevedering, voornamelijk in 

vleugel- en staartpennen. 
− oranjerood randje onder de borststreep is foutief 
− opgebleekte borstkleur. 

 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Oranje, afgelijnd met gebroken witte band, één 
geheel vormend met de keelvlek. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Geel, minder intensief en matter van kleur.  

Stuit 
Grijsachtig. 

Staart 
Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Paars, lichter dan bij man. 
Geel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels 
hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder regelmatig en 

strak dan bij man en dient soepel gekeurd te 
worden.  

− borstkleur moet zo egaal mogelijk van kleur zijn. 
− poppen met het meest heldere en egale masker 

genieten de voorkeur. 
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                                                                            Roodkop lilaborst dubbelfactor pastel groen 
Man: RK LB DF P GR  -  Pop: RK LB EF P GR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Helder rood afgelijnd met gebrokenwitte band. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Geel.  
Stuit 

Wit. 
Staart 

Wit met twee spitsen van 2 à 4 cm. 
Borst en onderlijf 

Lila voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− nekkleur moet één geheel vormen met de kleur 

van rug- en vleugeldek. 
− borstkleur moet egaal lila zijn (blauw tintje of 

roze kleur is foutief). 
− oranjerood randje onder de borstaflijning is 

foutief. 
 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Rood afgelijnd met gebrokenwitte band. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Geel, met lichtgroene waas, minder intensief en 
matter van kleur.  

Stuit 
Wit. 

Staart 
Wit met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila, lichter dan bij man. 
Geel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder regelmatig en 

strak en dient soepel gekeurd te worden. 
− borstkleur moet zo egaal mogelijk van kleur zijn. 
− poppen met het meest heldere en egale masker 

genieten de voorkeur. 
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                                                                    Zwartkop lilaborst dubbelfactor pastel groen 
Man: ZK LB DF P GR  -  Pop: ZK LB EF P GR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Wit, één geheel vormend met kop- en keelvlek. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Geel.  
Stuit 

Wit. 
Staart 

Wit met twee spitsen van 2 à 4 cm. 
Borst en onderlijf 

Lila voor circa 50% opgebleekt t.o.v. de wildkleur. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− nekkleur moet één geheel vormen met de kleur 

van rug- en vleugeldek. 
− borstkleur moet egaal lila zijn (blauw tintje of 

roze kleur is foutief). 
− oranjerood randje onder de borstaflijning is 

foutief. 
 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Wit, één geheel vormend met kop- en keelvlek. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Geel, met lichtgroene waas, minder intensief en 
matter van kleur.  

Stuit 
Wit. 

Staart 
Wit met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila, lichter dan bij man. 
Geel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder regelmatig en 

strak en dient soepel gekeurd te worden. 
− borstkleur moet zo egaal mogelijk van kleur zijn. 
− poppen met het meest heldere en egale masker 

genieten de voorkeur. 
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Oranjekop lilaborst dubbelfactor pastel groen 
Man: OK LB DF P GR  -  Pop: OK LB EF P GR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Dieporanje, afgelijnd met gebrokenwitte band, één 
geheel vormend met de keelvlek. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Geel.  

Stuit 
Wit. 

Staart 
Wit met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− nekkleur moet één geheel vormen met de kleur 

van rug- en vleugeldek. 
− borstkleur moet egaal lila zijn ( blauw tintje of 

roze kleur is foutief) 
− oranjerood randje onder de borstaflijning is 

foutief. 
 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Oranje afgelijnd met gebrokenwitte band. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Geel, met lichtgroene waas, minder intensief en 
matter van kleur.  

Stuit 
Wit. 

Staart 
Wit met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila, lichter dan bij man. 
Geel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder regelmatig en 

strak en dient soepel gekeurd te worden. 
− borstkleur moet zo egaal mogelijk van kleur zijn. 
− poppen met het meest heldere en egale masker 

genieten de voorkeur. 
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Roodkop witborst dubbelfactor pastel groen 
Man: RK WB DF P GR  -  Pop: RK WB EF P GR 

 
 

 

 
 

 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Helderrood afgelijnd met gebrokenwitte band, één 
geheel vormend met de keelvlek. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Geel.  

Stuit 
Witgeel. 

Staart 
Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal zuiver wit. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels 
hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− nekkleur moet één geheel vormen met de kleur 

van rug- en vleugeldek. 
− een blauwe of roze schijn in borstkleur moet 

bestraft worden, evenals een smal oranjerood 
randje onder de borststreep. 

− witte rand rond de snavelinplant is foutief alsook 
rood vlekje onder snavel. 

 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Rood, afgelijnd met gebrokenwitte band, één geheel 
vormend met de keelvlek. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Geel, minder intensief en matter van kleur.  

Stuit 
Grijsachtig. 

Staart 
Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal zuiver wit. 
Lichtgeel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels 
hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder regelmatig en 

strak dan bij man en dient soepel gekeurd te 
worden. 

− borstkleur moet zo egaal mogelijk wit zijn. 
− poppen met het meest heldere en egale masker 

genieten de voorkeur. 
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                                                                         Zwartkop witborst dubbelfactor pastel groen  
Man: ZK WB DF P GR  -  Pop: ZK WB EF P GR 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Grijswit, één geheel vormend met de keelvlek. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Geel.  
Stuit 

Witgeel. 
Staart 

Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm. 
Borst en onderlijf 

Egaal zuiverwit. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels 
hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− nekkleur moet één geheel vormen met de kleur 

van rug- en vleugeldek. 
− een blauwe of roze schijn in borstkleur moet 

bestraft worden, evenals een smal oranjerood 
randje onder de borststreep. 

 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Grijswit, één geheel vormend met de keelvlek. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Geel, minder intensief en matter van kleur.  
Stuit 

Witgeel. 
Staart 

Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 
Borst en onderlijf 

Egaal zuiver wit. 
Lichtgeel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels 
hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder regelmatig en 

strak dan bij man en dient soepel gekeurd te 
worden. 

− borstkleur moet zo egaal mogelijk wit zijn. 
− poppen met het meest heldere en egale masker 

genieten de voorkeur. 
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                                                                        Oranjekop witborst dubbelfactor pastel groen 
Man: OK WB DF P GR  -  Pop: OK WB EF P GR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Helderoranje, afgelijnd met een gebrokenwitte band, 
één geheel vormend met de keelvlek. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Geel.  

Stuit 
Witgeel. 

Staart 
Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal zuiverwit. 
Geel onderlijf, goudgeel aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels 
hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− nekkleur moet één geheel vormen met de kleur 

van rug- en vleugeldek. 
− een blauwe of roze schijn in borstkleur moet 

bestraft worden, evenals een smal oranjerood 
randje onder de borststreep. 

− witte rand rond de snavelinplant is foutief alsook 
oranje vlekje onder de snavel. 

 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Helderoranje, afgelijnd met een gebrokenwitte band, 
één geheel vormend met de keelvlek. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Geel, minder intensief en matter van kleur.  

Stuit 
Witgeel. 

Staart 
Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal zuiverwit. 
Lichtgeel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels 
hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder regelmatig en 

strak dan bij man en dient soepel gekeurd te 
worden. 

− borstkleur moet zo egaal mogelijk wit zijn. 
− poppen met het meest heldere en egale masker 

genieten de voorkeur. 
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Rood- of oranjekop blauw  -  Man en Pop: RK BL of OK BL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Beigebruin. 
Een zwart bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Nek hemelsblauw. 
Rug- en vleugeldek donker hemelsblauw.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw, met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt,overgaand 
in het donker hemelsblauw van de rug. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Diep paarsblauwe borst. 
Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witbeige. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Witgrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en borst niet egaal en te flets van kleur. 
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen 

bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden. 
Bij overjarige vogels is dit foutief. 

− vuilwitte vlek of een opbleking te diep in de nek 
moet bestraft worden. 

− een zwarte rand rond de snavelinplant is niet 
toegelaten. 

 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Beigebruin met donkere waas. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Nek licht hemelsblauw. 
Rug- en vleugeldek hemelsblauw, lichter en matter 
van kleur dan bij de man.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren bleekblauw, iets lichter dan bij 
de man, met een witte omzoming die een schubte-
kening vormt. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Paars, lichter dan bij man. 
Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witbeige. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Zilvergrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder strak en moet 

soepel gekeurd worden. 
− borst en rugdek moeten zo egaal mogelijk van 

kleur zijn. 
− de opbleking achter het masker moet zo 

minimaal mogelijk zijn. 
− poppen met de meest heldere egale maskers 

genieten de voorkeur. 
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Zwartkop blauw  -  Man en Pop: ZK BL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Zwart. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Nek hemelsblauw. 
Rug- en vleugeldek donker hemelsblauw.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw, met witte 
omzoming die een schubtekening vormt, overgaand 
in het donker hemelsblauw van de rug. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Diep paarsblauwe borst. 
Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witbeige. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Witgrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en borst niet egaal en te flets van kleur. 
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen 

bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden. 
Bij overjarige vogels is dit foutief. 

− vuilwitte vlek of een opbleking te diep in de nek 
moet bestraft worden. 

 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Zwart. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Nek licht hemelsblauw. 
Rug- en vleugeldek hemelsblauw, lichter en matter 
van kleur dan bij de man.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren bleekblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Paars, lichter dan bij man. 
Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witbeige. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Zilvergrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder strak en moet 

soepel gekeurd worden. 
− borst en rugdek moeten zo egaal mogelijk van 

kleur zijn. 
− de opbleking achter het masker moet zo 

minimaal mogelijk zijn. 
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MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Beigebruin. 
Een zwart bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Nek hemelsblauw. 
Rug- en vleugeldek donker hemelsblauw.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw, met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt, overgaand 
in het donkere hemelsblauw van de rug. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila voor circa 50 % opgebleekt t.o.v. wildkleur. 
Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witbeige. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Lichtgrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− zwarte rand rond snavelinplant is foutief. 
− borst moet egaal van kleur zijn, fletse kleur of 

blauwe tint moet bestraft worden. 
− lichtbruine waas in vleugeldek en/of vleugel-

pennen. 
− vuilwitte vlek of een te opbleking te diep in de 

nek moet bestraft worden. 
 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Beigebruin met donkere waas. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Nek licht hemelsblauw. 
Rug- en vleugeldek in hemelsblauw, veel lichter en 
matter van kleur dan bij de man.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren bleekblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila, lichter dan bij man. 
Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witbeige. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Zilvergrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder strak en moet 

soepel gekeurd worden. 
− borst en rugdek moeten zo egaal mogelijk van 

kleur zijn. 
− de opbleking achter het masker moet zo 

minimaal mogelijk zijn. 
 

 

K.B
.O

.F.



K.B.O.F. ©                                                                                                 T.C. EXOTEN UITGAVE 2008 - Blz. 31 

Zwartkop lilaborst blauw  -  Man en Pop: ZK LB BL 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Diepzwart, één geheel vormend met masker en 
keelvlek. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Nek hemelsblauw. 
Rug- en vleugeldek donker hemelsblauw.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren hemelsblauw, met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt, overgaand 
in het donker hemelsblauw van de rug. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila, voor circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur. 
Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witbeige. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Lichtgrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− borst moet egaal van kleur zijn, fletse kleur of 

blauwe tint moet bestraft worden. 
− lichtbruine waas in vleugeldek en/of vleugel-

pennen. 
− vuilwitte vlek of een opbleking te diep in de nek 

moet bestraft worden. 
 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Zwart. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Nek licht hemelsblauw. 
Rug- en vleugeldek in hemelsblauw, veel lichter en 
matter van kleur dan bij de man.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren bleekblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila, lichter dan bij man. 
Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witbeige. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Zilvergrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder strak en moet 

soepel gekeurd worden. 
− borst en rugdek moeten zo egaal mogelijk van 

kleur zijn. 
− de opbleking achter het masker moet zo mini-

maal mogelijk zijn. 
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                                                                 Rood- of oranjekop witborst blauw  -  Man en Pop: 
RK - OK WB BL  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Licht beigebruin. 
Een zwart bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Nek licht hemelsblauw. 
Rug- en vleugeldek hemelsblauw.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren licht hemelsblauw, met een 
witte omzoming die een schubtekening vormt, 
overgaand in het hemelsblauw van de rug. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal zuiverwit. 
Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witbeige. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Witgrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− zwarte rand rond de snavelinplant moet bestraft 

worden. 
− blauwe tint of roze kleur op borst is foutief. 
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen 

bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden. 
Bij overjarige vogels is dit foutief. 

− vuilwitte vlek of een opbleking te diep in de nek 
moet bestraft worden. 

 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Licht beigebruin. 
Een zwart bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Nek licht hemelsblauw, veel lichter en matter van 
kleur dan bij de man. 
Rug- en vleugeldek in hemelsblauw, veel lichter en 
matter van kleur dan bij de man.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren licht hemelsblauw, veel lichter 
en matter van kleur dan bij de man, met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Zuiver wit. 
Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witbeige. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Zilvergrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder strak en moet 

soepel gekeurd worden. 
− poppen met het meest egale masker genieten 

de voorkeur. 
− poppen met de grootste kleuregaliteit van rug- 

en vleugeldek genieten de voorkeur. 
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Zwartkop witborst blauw  -  Man en Pop: ZK WB BL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Diepzwart. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Nek licht hemelsblauw. 
Rug- en vleugeldek hemelsblauw.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren licht hemelsblauw, met een 
witte omzoming die een schubtekening vormt, 
overgaand in hemelsblauw van de rug. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal zuiver wit. 
Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witbeige. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Witgrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− blauwe tint of roze kleur in borst moet bestraft 

worden. 
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen 

bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden. 
Bij overjarige vogels is dit foutief. 

− vuilwitte vlek of een opbleking te diep in de nek 
moet bestraft worden. 

 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Zwart. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Nek licht hemelsblauw. 
Rug- en vleugeldek in hemelsblauw, veel lichter en 
matter van kleur dan bij de man.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren bleekblauw met een witte 
omzoming die een schubtekening vormt, overgaand 
in de vleugeldekkleur. 

Staart 
Zwart met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Zuiver wit. 
Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witbeige. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Zilvergrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder strak en moet 

soepel gekeurd worden. 
− poppen met de meest egale maskerkleur ge-

nieten de voorkeur.  
− poppen met de grootste kleuregaliteit van rug- 

en vleugeldek genieten de voorkeur. 
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Rood- of oranjekop enkelfactor pastel blauw: RK EF P BL of OK EF P BL  
Zwartkop enkelfactor pastel blauw: ZK EF P BL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Beigebruin. 
Een donkergrijs bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Nek opgebleekt hemelsblauw. 
Rug- en vleugeldek opgebleekt donker hemelsblauw, 
met grijze waas.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren licht hemelsblauw, met een 
witte omzoming die een schubtekening vormt, over-
gaand in het opgebleekt donker hemelsblauw van de 
rug. 

Staart 
Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Paarsblauw. Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn  
en flanken. Anus en broek witbeige. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Zilvergrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rug- en vleugeldek, kleur zo egaal mogelijk. 
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen 

bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden. 
Bij overjarige vogels is dit foutief. 

− grijze rand rond de snavelinplant is niet 
toegestaan. 

− vuilwitte vlek of een opbleking te diep in nek 
moet bestraft worden. 

 

MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Grijs, één geheel vormend met de keelvlek. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Nek opgebleekt hemelsblauw. 
Rug- en vleugeldek opgebleekt donker hemelsblauw, 
met grijze waas. 

Stuit 
Bovenstaartdekveren licht hemelsblauw, met een 
witte omzoming die een schubtekening vormt, over-
gaand in het opgebleekt donker hemelsblauw van de 
rug. 

Staart 
Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Paarsblauw. 
Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witbeige. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Zilvergrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

van kleur zijn. 
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen 

bij jonge vogels moet soepel gekeurd worden. 
Bij overjarige vogels is dit foutief. 

− vuilwitte vlek of een opbleking te diep in de nek 
moet bestraft worden. 
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Rood- of oranjekop lilaborst enkelfactor pastel blauw: RK LB EF P BL of OK LB EF P BL 
Zwartkop lilaborst enkelfactor pastel blauw: ZK LB EF P BL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Beigebruin. Een grijs bandje omsluit de kopkleur. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Nek opgebleekt hemelsblauw. 
Rug- en vleugeldek opgebleekt donker hemelsblauw, 
met grijze waas.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren licht hemelsblauw, met een 
witte omzoming die een schubtekening vormt, over-
gaand in het opgebleekt donker hemelsblauw van de 
rug. 

Staart 
Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila (circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur). 
Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witbeige. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Witgrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− grijze rand rond snavelinplant is foutief. 
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen. 
− vuilwitte vlek of een opbleking te diep in de nek 

moet bestraft worden. 
− een vlekkerige borstkleur moet bestraft worden. 
− rug- en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

gekleurd zijn. 

MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Grijs, één geheel vormend met de keelvlek. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Nek opgebleekt hemelsblauw. 
Rug- en vleugeldek opgebleekt donker hemelsblauw, 
met grijze waas.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren licht hemelsblauw, met een 
witte omzoming die een schubtekening vormt, over-
gaand in het opgebleekt donker hemelsblauw van de 
rug. 

Staart 
Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila (circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur). 
Lichtbeige onderlijf, beige aan borstlijn en flanken. 
Anus en broek witbeige. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Witgrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− bruine waas in vleugeldek en/of vleugelpennen. 
− vuilwitte vlek of een opbleking te diep in de nek 

moet bestraft worden. 
− een vlekkerige borstkleur moet bestraft worden. 
− rug- en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

gekleurd zijn. 
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Rood- of oranjekop witborst enkelfactor pastel blauw: RK WB EF P BL of OK WB EF P BL  
Zwartkop witborst enkelfactor pastel blauw: ZK WB EF P BL 

 
 
 

 
 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Lichtbeige. 
Een lichtblauw bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Nek zeer licht hemelsblauw overgaand naar zeer 
lichtgrijs. 
Rug- en vleugeldek zeer lichtgrijs, met licht 
hemelsblauwe waas.  

Stuit 
Bovenstaartdekveren zeer lichtgrijs. 

Staart 
Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Wit. 
Zilverwit onderlijf. 
Anus en broek wit. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Licht zilvergrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rug- en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

van kleur zijn. 
− grijze rand rond de snavelinplant is niet 

toegestaan. 
− een duidelijk vuilwitte vlek in nek moet bestraft 

worden. 
− mannen met meest egaalwitte flank en buik 

genieten de voorkeur. 
 

MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Zeer lichtgrijs, één geheel vormend met de keelvlek. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Nek zeer licht hemelsblauw overgaand naar zeer 
lichtgrijs. 
Rug- en vleugeldek zeer lichtgrijs, met licht 
hemelsblauwe waas. 

Stuit 
Bovenstaartdekveren zeer lichtgrijs. 

Staart 
Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Wit. 
Zilverwit onderlijf. 
Anus en broek wit. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Licht zilvergrijs. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en vleugeldek moeten zo egaal mogelijk 

van kleur zijn. 
− een duidelijk vuilwitte vlek in nek moet bestraft 

worden. 
− mannen met meest egaalwitte flank en buik 

genieten de voorkeur. 
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Rood- of oranjekop dubbelfactor pastel blauw  -  Man: RK DF P BL of OK DF P BL 
 Pop: RK EF P BL of OK EF P BL 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MAN 
 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Beige. 
Een vuilwit bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Lichtgrijs, zo licht mogelijk.  

Stuit 
Lichtgrijs. 

Staart 
Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Paars. 
Vlaskleurig. 
Anus en broek vlaskleurig met een witte schijn. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en borst niet egaal van kleur. 
− beige waas in vleugeldek en/of vleugelpennen. 

 

 
POP 
 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Beige. 
Een vuilwit bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Lichtgrijs, zo licht mogelijk.  

Stuit 
Lichtgrijs. 

Staart 
Lichtgrijs met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Lichtpaars. 
Vlaskleurig . 
Anus en broek vlaskleurig met witte schijn. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− borstkleur moet egaal van kleur zijn. 
− rug- en vleugeldek zo egaal mogelijk gekleurd. 
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                                                                             Zwartkop dubbelfactor pastel blauw Man: 
ZK DF P BL  -  Pop: ZK EF P BL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAN 
 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Zo wit mogelijk.  
Nek, rug- en vleugeldek 

Lichtgrijs, zo licht mogelijk.  
Stuit 

Lichtgrijs. 
Staart 

Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm. 
Borst en onderlijf 

Paars. 
Vlaskleurig. 
Anus en broek vlaskleurig met witte schijn. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− borstkleur niet egaal. 
− rug- en vleugeldek zo egaal mogelijk wit. 
− beige waas in vleugeldek en/of vleugelpennen is 

foutief. 
 

 
POP 
 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Zo wit mogelijk. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Lichtgrijs, zo licht mogelijk.  
Stuit 

Lichtgrijs. 
Staart 

Lichtgrijs met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 
Borst en onderlijf 

Lichtpaars. 
Vlaskleurig . 
Anus en broek vlaskleurig met witte schijn. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− borstkleur zo egaal mogelijk. 
− rug- en vleugeldek zo egaal mogelijk wit. 
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 Rood- of oranjekop lilaborst dubbelfactor blauw                                                             
Man: RK - OK LB DF P BL 
 Pop: RK - OK LB EF P BL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAN 
 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Lichtbeige. 
Een vuilwit bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Lichtgrijs, zo licht mogelijk.  

Stuit 
Lichtgrijs. 

Staart 
Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila, voor 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur. 
Vlaskleurig. 
Anus en broek vlaskleurig met een witte schijn. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en borst niet egaal van kleur. 
− beige waas op vleugeldek en/of vleugelpennen. 

 

 
POP 
 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Lichtbeige. 
Een vuilwit bandje omsluit de kopkleur. 

Nek, rug- en vleugeldek 
Lichtgrijs, zo licht mogelijk.  

Stuit 
Lichtgrijs. 

Staart 
Lichtgrijs met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Lila, lichter en matter van kleur. 
Vlaskleurig. 
Anus en broek vlaskleurig met een witte schijn. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− borstkleur moet zo egaal mogelijk zijn. 
− rug- en vleugeldek zo egaal mogelijk van kleur. 
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                                                                    Zwartkop Lilaborst dubbelfactor pastel blauw 
Man: ZK LB DF P BL  -  Pop: ZK LB EF P BL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAN 
 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Vuilwit, zo wit mogelijk.  
Nek, rug- en vleugeldek 

Lichtgrijs, zo licht mogelijk.  
Stuit 

Lichtgrijs. 
Staart 

Lichtgrijs met twee spitsen van 2 à 4 cm. 
Borst en onderlijf 

Lila, circa 50% opgebleekt t.o.v. wildkleur. 
Vlaskleurig . 
Anus en broek vlaskleurig met een witte schijn. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en borst niet egaal van kleur. 
− beige waas in vleugeldek en/of vleugelpennen. 

 

 
POP 
 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Vuilwit, zo wit mogelijk. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Lichtgrijs, zo licht mogelijk.  
Stuit 

Lichtgrijs. 
Staart 

Lichtgrijs met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 
Borst en onderlijf 

Lila, lichter en matter van kleur. 
Vlaskleurig . 
Anus en broek vlaskleurig met een witte schijn. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− borstkleur moet zo egaal mogelijk zijn. 
− rug- en vleugeldek zo egaal mogelijk van kleur. 
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Rood- of oranjekop witborst dubbelfactor pastel blauw 
 Man: RK - OK WB DF P BL  
Pop: RK - OK WB EF P BL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Wit met lichtbeige waas. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Wit.  
Stuit 

Wit. 
Staart 

Wit met twee spitsen van 2 à 4 cm. 
Borst en onderlijf 

Zuiverwit, met duidelijke afscheiding t.o.v. het witte 
onderlijf. 
Wit. 
Anus en broek wit. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en borst niet egaal zuiver helderwit. 
− donkere omzoming van vleugelpennen moet 

bestraft worden. 
− tintverschillen op buik, borst, rug en kopkleur 

mogen niet worden bestraft. 
− geen duidelijke borst/buik afscheiding moet 

bestraft worden. 
 

POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Wit met lichtbeige waas. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Wit.  
Stuit 

Wit. 
Staart 

Wit met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 
Borst en onderlijf 

Zuiverwit, met duidelijke afscheiding t.o.v. het witte 
onderlijf. 
Wit. 
Anus en broek wit. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− borstkleur moet egaal helderwit zijn. 
− donkere omzoming van vleugelpennen moet 

bestraft worden. 
− tintverschillen op buik, borst, rug en kopkleur 

mogen niet worden bestraft. 
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Zwartkop witborst dubbelfactor pastel blauw 
 Man: ZK WB DF P BL  -  Pop: ZK WB EF P BL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAN 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Wit. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Wit.  
Stuit 

Wit. 
Staart 

Wit met twee spitsen van 2 à 4 cm. 
Borst en onderlijf 

Zuiverwit, met duidelijke afscheiding t.o.v. het witte 
onderlijf. 
Anus en broek wit. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en borst niet egaal zuiver helderwit. 
− donkere omzoming van vleugelpennen moet 

bestraft worden. 
− tintverschillen op buik, borst, rug en kopkleur 

mogen niet bestraft worden. 
− geen duidelijke borst/buik afscheiding moet 

bestraft worden. 
 

 
POP 
Voorhoofd - Wangen - Masker 

Wit. 
Nek, rug- en vleugeldek 

Wit.  
Stuit 

Wit. 
Staart 

Wit met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 
Borst en onderlijf 

Zuiverwit, met duidelijke afscheiding t.o.v. het witte 
onderlijf. 
Anus en broek wit. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig. 

Ogen 
Donkerbruin met zwarte pupil. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− borstkleur moet egaal helderwit zijn. 
− donkere omzoming van vleugelpennen moet 

bestraft worden. 
− tintverschillen op buik, borst, rug en kopkleur 

mogen niet worden bestraft. 
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RK WB DF P GR - INO man 
RK WB EF P GR - INO pop 

 

 
 
 

 

MAN 
Voorhoofd-Wangen-Masker 

Helderrood afgelijnd met gebrokenwitte band, één 
geheel vormend met de keelvlek. 

Nek-Rug- en vleugeldek 
Geel.  

Stuit 
Witgeel. 

Staart 
Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal zuiverwit. 
Geel onderlijf en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels 
hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Iris rood, pupil rood. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− nekkleur moet één geheel vormen met de kleur 

van rug- en vleugeldek. 
− een blauwe of roze schijn in borstkleur moet 

bestraft worden, evenals een smal oranjerood 
randje onder de borststreep . 

− witte rand rond de snavelinplant is foutief alsook 
rood vlekje onder snavel. 

 

POP 
Voorhoofd-Wangen-Masker 

Rood, afgelijnd met gebrokenwitte band, één geheel 
vormend met de keelvlek. 

Nek-Rug- en vleugeldek 
Geel, minder intensief en matter van kleur.  

Stuit 
Grijsachtig. 

Staart 
Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal zuiver wit. 
Lichtgeel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels 
hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode snede en punt. 

Ogen 
Iris rood, pupil rood. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder regelmatig en 

strak dan bij de man en dient soepel gekeurd te 
worden. 

− borstkleur moet zo egaal mogelijk wit zijn. 
− poppen met het meest heldere en egale masker 

genieten de voorkeur. 
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RK/OK WB DF P BL - INO man 
RK/OK WB EF P BL - INO pop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAN 
Voorhoofd-Wangen-Masker 

Wit met lichtbeige waas. 
Nek-Rug- en vleugeldek 

Wit.  
Stuit 

Wit. 
Staart 

Wit met twee spitsen van 2 à 4 cm. 
Borst en onderlijf 

Zuiverwit, met duidelijke afscheiding t.o.v. het witte 
onderlijf. 
Wit. 
Anus en broek wit. 

Hoorndelen 
Poten en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig. 

Ogen 
Iris rood, pupil rood. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en borst niet egaal zuiver helder wit. 
− donkere omzoming van vleugelpennen moet 

bestraft worden. 
− tintverschillen in buik, borst, rug en kopkleur 

mag niet worden bestraft. 
− geen duidelijke borst/buik afscheiding moet 

bestraft worden. 
 

POP 
Voorhoofd-Wangen-Masker 

Wit met lichtbeige waas. 
Nek-Rug- en vleugeldek 

Wit.  
Stuit 

Wit. 
Staart 

Wit met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 
Borst en onderlijf 

Zuiver wit, met duidelijke afscheiding t.o.v. het witte 
onderlijf. 
Wit. 
Anus en broek wit. 

Hoorndelen 
Poten en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig. 

Ogen 
Iris rood, pupil rood. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− borstkleur moet egaal helder wit zijn. 
− donkere omzoming van vleugelpennen moet 

bestraft worden. 
− tintverschillen in buik, borst, rug en kopkleur 

mag niet worden bestraft. 
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ZK WB DF P BL - INO man 
ZK WB EF P BL - INO pop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAN 
 
Voorhoofd-Wangen-Masker 

Wit.. 
Nek-Rug- en vleugeldek 

Wit.  
Stuit 

Wit. 
Staart 

Wit met twee spitsen van 2 à 4 cm. 
Borst en onderlijf 

Zuiver wit, met duidelijke afscheiding t.o.v het witte 
onderlijf. 
Anus en broek wit. 

Hoorndelen 
Poten en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig. 

Ogen 
Iris rood, pupil rood. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− rugdek en borst niet egaal zuiver helder wit. 
− donkere omzoming van vleugelpennen moet 

bestraft worden. 
− tintverschillen in buik, borst, rug en kopkleur 

mag niet bestraft worden. 
− geen duidelijke borst/buik afscheiding moet 

bestraft worden. 
 

POP 
 
Voorhoofd-Wangen-Masker 

Wit. 
Nek-Rug- en vleugeldek 

Wit.  
Stuit 

Wit. 
Staart 

Wit met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 
Borst en onderlijf 

Zuiver wit, met duidelijke afscheiding t.o.v het witte 
onderlijf. 
Anus en broek wit. 

Hoorndelen 
Poten en nagels hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig. 

Ogen 
Iris rood, pupil rood. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− borstkleur moet egaal helder wit zijn. 
− donkere omzoming van vleugelpennen moet 

bestraft worden. 
− tintverschillen in buik, borst, rug en kopkleur 

mag niet worden bestraft. 
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OK WB DF P GR - INO man 
OK WB EF P GR - INO pop 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MAN 
Voorhoofd-Wangen-Masker 

Helder oranje, afgelijnd met gebroken witte band, 
één geheel vormend met de keelvlek. 

Nek-Rug- en vleugeldek 
Geel.  

Stuit 
Witgeel. 

Staart 
Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal zuiver wit. 
Geel onderlijf en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels 
hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Iris rood, pupil rood. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− nekkleur moet één geheel vormen met de kleur 

van rug- en vleugeldek. 
− een blauwe of roze schijn in borstkleur moet 

bestraft worden, evenals een smal oranjerood 
randje onder de borststreep. 

− witte rand rond de snavelinplant is foutief alsook 
oranje vlekje onder de snavel. 

 

POP 
Voorhoofd-Wangen-Masker 

Helder oranje, afgelijnd met gebroken witte band, 
één geheel vormend met de keelvlek. 

Nek-Rug- en vleugeldek 
Geel, minder intensief en matter van kleur.  

Stuit 
Witgeel. 

Staart 
Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 

Borst en onderlijf 
Egaal zuiver wit. 
Lichtgeel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels 
hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met oranje snede en punt. 

Ogen 
Iris rood, pupil rood. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder regelmatig en 

strak dan bij man en dient soepel gekeurd te 
worden. 

− borstkleur moet zo egaal mogelijk wit zijn. 
− poppen met het meest heldere en egale masker 

genieten de voorkeur. 
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ZK WB DF P GR - INO man 
ZK WB EF P GR - INO pop 

 
 
 

 
 

MAN 
Voorhoofd-Wangen-Masker 

Grijswit, één geheel vormend met de keelvlek. 
Nek-Rug- en vleugeldek 

Geel.  
Stuit 

Witgeel. 
Staart 

Witgeel met twee spitsen van 2 à 4 cm. 
Borst en onderlijf 

Egaal zuiver wit. 
Geel onderlijf en flanken. 
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels 
hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. 

Ogen 
Iris rood, pupil rood. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− nekkleur moet één geheel vormen met de kleur 

van rug- en vleugeldek. 
− een blauwe of roze schijn in borstkleur moet 

bestraft worden, evenals een smal oranjerood 
randje onder de borststreep. 

 

POP 
Voorhoofd-Wangen-Masker 

Grijswit, één geheel vormend met de keelvlek. 
Nek-Rug- en vleugeldek 

Geel, minder intensief en matter van kleur.  
Stuit 

Witgeel. 
Staart 

Witgeel met twee spitsen van 1 à 2,5 cm. 
Borst en onderlijf 

Egaal zuiver wit. 
Lichtgeel onderlijf.  
Anus en broek witgeel. 

Hoorndelen 
Poten vleeskleurig met geelachtige schijn en nagels 
hoornkleurig. 

Snavel 
Hoornkleurig met rode/oranje snede en punt. 

Ogen 
Iris rood, pupil rood. 

Keurtechnisch: meest voorkomende fouten 
− aflijning van masker is minder regelmatig en 

strak dan bij man en dient soepel gekeurd te 
worden. 

− borstkleur moet zo egaal mogelijk wit zijn. 
− poppen met het meest heldere en egale masker 

genieten de voorkeur. 
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