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Opaline:  

Keurtechnische opmerkingen bij opaline: 

 

• De opalinemutatie heeft als eigenschap de aanwezige pigmenten, namelijk het psittacine en het 

aanwezige eumelanine, te herschikken. Daardoor komen we regelmatig vogels tegen met een 

donkere waas in het masker. Het is niet abnormaal, maar we geven de voorkeur aan vogels die 

deze waas in het masker niet hebben. 

• De algemene lichaamskleur is een nuance lichter dan de niet-opalines. 

• Typisch is ook de compleet rode kopkleur en het zo goed als volledig verdwijnen van de 

stuitkleur.  

• Op het vleugeldek hebben sommige mutatiecombinaties een enigszins opgebleekte omzoming op 

de vleugeldekveren. Bij de heel lichte kleuren is dat minder zichtbaar. 

• De kopkleur van de opaline vogels is rondom strak afgescheiden.  

• Rode aanslag op de vleugeldekveren en andere lichaamsveren is niet gewenst. 

• Opaline vererft geslachtsgebonden (sex-linked) recessief. 

 

 

Kleurbenaming: opaline groen  

International term: opaline green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: groen-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: groen en duimveertjes geel.  

Stuit: groen. 

Onderstaartdekveren: groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal groen dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 
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Kleurbenaming: opaline D groen  

International term: opaline D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: D groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: D groen. 

Onderstaartdekveren: D groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal D groen dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline DD groen  

International term: opaline DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: DD groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: DD groen. 

Onderstaartdekveren: DD groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal DD groen dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline *blauw*  

International term: opaline *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 
Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: blauwe-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: blauw. 

Onderstaartdekveren: blauw.  
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Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline D *blauw*  

International term: opaline D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: D blauwe-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: D blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: D blauw. 

Onderstaartdekveren: D blauw.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline DD *blauw*  

International term: opaline DD *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: DD blauwe-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: DD blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: DD blauw. 

Onderstaartdekveren: DD blauw.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal DD blauw dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs.  

 

 

Kleurbenaming: opaline aqua  

International term: opaline aqua 

 

Bij aqua wordt groen zeegroen en rood roze oranje. 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  
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Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: aqua. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: aqua-crèmegele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: aqua. 

Onderstaartdekveren: aqua.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal aqua dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline D aqua  

International term: opaline D aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: D aqua-crèmegele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: D aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: D aqua. 

Onderstaartdekveren: D aqua.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal D aqua dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline DD aqua  

International term: opaline DD aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: rozeoranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: rozeoranje. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD aqua. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: DD aqua-crèmegele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: DD aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: DD aqua. 
Onderstaartdekveren: DD aqua.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal DD aqua dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs.  
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Kleurbenaming: opaline turquoise  

International term: opaline turquoise 

 

Turquoise is blauw met een iets groene waas. 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: turquoise-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: turquoise. 

Onderstaartdekveren: turquoise.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal turquoise dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline D turquoise  

International term: opaline D turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: D turquoise-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: D turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: D turquoise. 

Onderstaartdekveren: D turquoise.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal D turquoise dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline DD turquoise  

International term: opaline DD turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 
Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: DD turquoise -witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: DD turquoise en duimveertjes wit.  
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Stuit: DD turquoise. 

Onderstaartdekveren: DD turquoise.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal DD turquoise dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline violet D *blauw*  

International term: opaline violet D blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: violette-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: violet en duimveertjes wit.  

Stuit: violet. 

Onderstaartdekveren: violet.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline violetfactorig D aqua  

International term: opaline violet factored D aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua met een violette gloed. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: D aqua met een violette gloed-crèmegele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: D aqua met een violette gloed en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: D aqua met een violette gloed. 

Onderstaartdekveren: D aqua met een violette gloed.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal D aqua met een violette 

gloed dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs. 
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Kleurbenaming: opaline violet D turquoise  

International term: opaline violet D turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: violet D turquoise-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: violet D turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: violet D turquoise. 

Onderstaartdekveren: violet D turquoise.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal violet D turquoise 

dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline groen  

International term: orange face opaline green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: groen en duimveertjes geel.  

Stuit: groen. 

Onderstaartdekveren: groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal groen dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline D groen  

International term: orange face opaline D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 
Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: D groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: D groen. 
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Onderstaartdekveren: D groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal D groen dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline DD groen  

International term: orange face opaline DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: DD groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: DD groen. 

Onderstaartdekveren: DD groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal DD groen dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline groen  

International term: pale headed opaline green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: groen en duimveertjes geel.  

Stuit: groen. 

Onderstaartdekveren: groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal groen dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: pale headed opaline D groen  

International term: pale headed opaline D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen. 
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Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: D groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: D groen. 

Onderstaartdekveren: D groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal D groen dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: pale headed opaline DD groen  

International term: pale headed opaline DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze. 

Ogen: donkerbruin met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: DD groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: DD groen. 

Onderstaartdekveren: DD groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal DD groen dwarsbandje.  

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs.  
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Opaline-SL ino groen 

Kleurbenaming: opaline-SL ino groen (opaline-lutino) 

International term: opaline-SL ino green (opaline-lutino) 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een witte oorvlek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: rood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel. 

Mantel en vleugeldekveren: geel. 

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel. 

Onderstaartdekveren: geel. 

Staartpennen: voor het grootste deel rood met een smal geel dwarsbandje.  

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-SL ino *blauw* (opaline-*albino*) 

International term: opaline-SL ino *blue* (opaline-*albino*) 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit.  

Wangen: wit.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: rood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit. 

Mantel en vleugeldekveren: wit. 

Grote vleugelpennen: wit.  

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: wit. 

Onderstaartdekveren: wit. 

Staartpennen: wit.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-SL ino aqua 

International term: opaline-SL ino aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een witte oorvlek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: rood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel. 

Mantel en vleugeldekveren: zachtgeel.  

Grote vleugelpennen: zachtgele buitenvlag en witte binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel.  
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Stuit: zachtgeel. 

Onderstaartdekveren: zachtgeel. 

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met een smal zachtgeel dwarsbandje.  

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-SL ino turquoise 

International term: opaline-SL ino turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: witroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: witroze met een witte oorvlek.  

Kin, voorhals en bovenborst: witroze.  

Ogen: rood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: nagenoeg wit met lichtgele waas. 

Mantel en vleugeldekveren: nagenoeg wit met een lichtgele waas.  

Grote vleugelpennen: wit.  

Vleugelbochten: lichtgeel.  

Stuit: wit met een lichtgele waas. 

Onderstaartdekveren: wit met een lichtgele waas. 

Staartpennen: voor het grootste deel witroze met een smal wit met een lichtgele waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline-SL ino groen (oranjemasker opaline-lutino) 

International term: orange face opaline-SL ino green (orange face opaline-lutino) 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieporanje met een witte oorvlek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: rood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel. 

Mantel en vleugeldekveren: geel.  

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel. 

Onderstaartdekveren: geel. 

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met een smal geel dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline-SL ino groen (pale headed opaline-lutino) 

International term: pale headed opaline-SL ino green (pale headed opaline-lutino) 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een witte oorvlek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: roze met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  
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Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel. 

Mantel en vleugeldekveren: geel.  

Grote vleugelpennen: gele buitenvlag en witte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel. 

Onderstaartdekveren: geel. 

Staartpennen: voor het grootste deel roze met een smal geel dwarsbandje.  

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig.  
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Opaline-pallid: 

Kleurbenaming: opaline-pallid groen  

International term: opaline-pallid green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleekgroene-gele buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleekgroen en duimveertjes geel.  

Stuit: helder bleekgroen. 

Onderstaartdekveren: helder bleekgroen. 

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal helder bleekgroen dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-pallid D groen  

International term: opaline-pallid D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D groen. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleek D groene-gele buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag. 

Vleugelbocht: helder bleek D groen en duimveertjes geel. 

Stuit: helder bleek D groen.  

Onderstaartdekveren: helder bleek D groen. 

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal helder bleek D groen 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig 

 

Kleurbenaming: opaline-pallid DD groen  

International term: opaline-pallid DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieprood met een grijsachtige oorvlek.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD groen.  
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Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleek DD groene-gele buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag. 

Vleugelbocht: helder bleek DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: helder bleek DD groen.  

Onderstaartdekveren: helder bleek DD groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal helder bleek DD groen 

dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig. 

 

Kleurbenaming: opaline-pallid *blauw*  

International term: opaline-pallid *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekblauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleekblauwe-witte buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleekblauw en duimveertjes wit.  

Stuit: helder bleekblauw. 

Onderstaartdekveren: helder bleekblauw.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal helder bleekblauw 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-pallid D *blauw*  

International term: opaline-pallid D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D blauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleek D blauwe-witte buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 
binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek D blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: helder bleek D blauw.  

Onderstaartdekveren: helder bleek D blauw.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal helder bleek D blauw 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: opaline-pallid DD *blauw*  

International term: opaline-pallid DD *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD blauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleek DD blauwe-witte buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek DD blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: helder bleek DD blauw.  

Onderstaartdekveren: helder bleek DD blauw.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal helder bleek DD blauw 

dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-pallid aqua  

International term: opaline-pallid aqua 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekaqua.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleekaqua-crèmegele buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleekaqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: helder bleekaqua.  

Onderstaartdekveren: helder bleekaqua.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal helder bleekaqua 

dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: opaline-pallid D aqua  

International term: opaline-pallid D aqua 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D aqua. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleek D aqua-crèmegele buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek D aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: helder bleek D aqua. 

Onderstaartdekveren: helder bleek D aqua.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal helder bleek D aqua 

dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-pallid DD aqua  

International term: opaline-pallid DD aqua 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD aqua.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleek DD aqua-crèmegele buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek DD aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: helder bleek DD aqua. 

Onderstaartdekveren: helder bleek DD aqua.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal helder bleek DD aqua 

dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-pallid turquoise  

International term: opaline-pallid turquoise 
 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekturquoise.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 
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Grote vleugelpennen: helder bleekturquoise-witte buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleekturquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: helder bleekturquoise. 

Onderstaartdekveren: helder bleekturquoise.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal helder bleekturquoise 

dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-pallid D turquoise  

International term: opaline- pallid D turquoise 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D turquoise.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleek D turquoise-witte buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek D turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: helder bleek D turquoise.  

Onderstaartdekveren: helder bleek D turquoise.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal helder bleek D turquoise 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-pallid DD turquoise  

International term: opaline-pallid DD turquoise 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD turquoise.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleek DD turquoise-witte buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  
Vleugelbocht: helder bleek DD turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: helder bleek DD turquoise.  

Onderstaartdekveren: helder bleek DD turquoise.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal helder bleek DD turquoise 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: opaline-pallid violet D *blauw*  

International term: opaline-pallid violet D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekviolet.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleekviolet-witte buitenvlag met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleekviolet en duimveertjes wit.  

Stuit: helder bleekviolet.  

Onderstaartdekveren: helder bleekviolet.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal helder bleekviolet 

dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-pallid violetfactorig D aqua 

International term: opaline-pallid violet factored D aqua 

  

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig. 

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: helder bleek D aqua met een violette gloed.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleek D aqua met een violette gloed-crèmegele buitenvlag met een lichte 

omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: helder bleek D aqua met een violette gloed en duimveertjes crèmekleurig. 

Stuit: helder bleek D aqua met een violette gloed.  

Onderstaartdekveren: helder bleek D aqua met een violette gloed.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal helder bleek D aqua met 

een violette gloed dwarsbandje. 

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-pallid violet D turquoise  

International term: opaline-pallid violet D turquoise 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekviolet met een iets groene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleekviolet turquoise-witte met een lichte omzoming en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleekviolet turquoise en duimveertjes wit.  



Editie 2020 - Versie 4.3 Uitgave 31/12/2021 Agapornis roseicollis II 25 

Stuit: helder bleekviolet turquoise.  

Onderstaartdekveren: helder bleekviolet turquoise.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal helder bleekviolet turquoise 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

  

Kleurbenaming: oranjemasker opaline-pallid groen  

International term: orange face opaline-pallid green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleekgroene-gele buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleekgroen en duimveertjes geel.  

Stuit: helder bleekgroen.  

Onderstaartdekveren: helder bleekgroen.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal helder bleekgroen 

dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline-pallid D groen  

International term: orange face opaline-pallid D green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D groen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleek D groene-gele buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: helder bleek D groen.  

Onderstaartdekveren: helder bleek D groen.  
Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal helder bleek D groen 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: oranjemasker opaline-pallid DD groen  

International term: orange face opaline-pallid DD green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD groen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleek DD groene-gele buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek DD groen en duimveertjes geel. 

Stuit: helder bleek DD groen. 

Onderstaartdekveren: helder bleek DD groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal helder bleek DD groen 

dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline-pallid groen  

International term: pale headed opaline-pallid green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleekgroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleekgroene-gele buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleekgroen en duimveertjes geel.  

Stuit: helder bleekgroen.  

Onderstaartdekveren: helder bleekgroen.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal helder bleekgroen dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline-pallid D groen  

International term: pale headed opaline-pallid D green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek D groen. 

Mantel en vleugeldekveren: : een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleek D groene-gele buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 
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binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: helder bleek D groen. 

Onderstaartdekveren: helder bleek D groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal helder bleek D groen 

dwarsbandje. 

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline-pallid DD groen  

International term: pale headed opaline-pallid DD green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieproze.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: helder bleek DD groen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: helder bleek DD groene-gele buitenvlag met een lichte omzoming en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: helder bleek DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: helder bleek DD groen. 

Onderstaartdekveren: helder bleek DD groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal helder bleek DD groen 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Opaline-pale: 

Kleurbenaming: opaline-pale groen  

International term: opaline-pale green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: palegroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: palegroene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: palegroen en duimveertjes geel.  

Stuit: palegroen. 

Onderstaartdekveren: palegroen. 

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal palegroen dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline-pale D groen  

International term: opaline-pale D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D groen. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pale D groene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbocht: pale D groen en duimveertjes geel. 

Stuit: pale D groen.  

Onderstaartdekveren: pale D groen. 

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal pale D groen dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline-pale DD groen  

International term: opaline-pale DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieprood met een grijsachtige oorvlek.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD groen.  

Mantel en vleugeldekveren een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pale DD groene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag. 

Vleugelbocht: pale DD groen en duimveertjes geel.  
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Stuit: pale DD groen.  

Onderstaartdekveren: pale DD groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal pale DD groen dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline-pale *blauw*  

International term: opaline-pale *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: paleblauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: paleblauwe buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: paleblauw en duimveertjes wit.  

Stuit: paleblauw. 

Onderstaartdekveren: paleblauw.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal paleblauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline-pale D *blauw*  

International term: opaline-pale D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D blauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: pale D blauwe buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale D blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: pale D blauw.  

Onderstaartdekveren: pale D blauw.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal pale D blauw dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline-pale DD *blauw*  

International term: opaline-pale DD *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  
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Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD blauw.  

Mantel en vleugeldekveren een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pale DD blauwe buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale DD blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: pale DD blauw.  

Onderstaartdekveren: pale DD blauw.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal pale DD blauw 

dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline-pale aqua  

International term: opaline-pale aqua 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale aqua.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pale aqua buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: pale aqua.  

Onderstaartdekveren: pale aqua.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal pale aqua dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline-pale D aqua  

International term: opaline-pale D aqua 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D aqua. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pale D aqua buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale D aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: pale D aqua. 
Onderstaartdekveren: pale D aqua.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal pale D aqua 

dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  
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Kleurbenaming: opaline-pale DD aqua  

International term: opaline-pale DD aqua 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD aqua.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pale DD aqua buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale DD aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: pale DD aqua. 

Onderstaartdekveren: pale DD aqua.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal pale DD aqua 

dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline-pale turquoise  

International term: opaline-pale turquoise 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: paleturquoise.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: paleturquoise buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: paleturquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: paleturquoise. 

Onderstaartdekveren: paleturquoise.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal paleturquoise dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline-pale D turquoise  

International term: opaline-pale D turquoise 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 
Kin voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D turquoise.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pale D turquoise buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale D turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: pale D turquoise.  
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Onderstaartdekveren: pale D turquoise.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal pale D turquoise 

dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline-pale DD turquoise  

International term: opaline-pale DD turquoise 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD turquoise.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pale DD turquoise buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale DD turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: pale DD turquoise.  

Onderstaartdekveren: pale DD turquoise.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal pale DD turquoise 

dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline-pale violet D *blauw*  

International term: opaline-pale violet D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: paleviolet.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: paleviolette-witte buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: paleviolet en duimveertjes wit.  

Stuit: paleviolet.  

Onderstaartdekveren: paleviolet.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal paleviolet dwarsbandje. 
Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline-pale violetfactorig D aqua 

International term: opaline-pale violet factored D aqua 

  

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 
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Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig. 

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: paleviolet D aqua.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: paleviolet D aqua buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: paleviolet D aqua met een violette gloed en duimveertjes crèmekleurig. 

Stuit: paleviolet D aqua met een violette gloed.  

Onderstaartdekveren: paleviolet D aqua met een violette gloed.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal paleviolet D aqua 

dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs. 

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline-pale violet D turquoise  

International term: opaline-pale violet D turquoise 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale violet D turquoise.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pale violet D turquoise buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale violet D turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: pale violet D turquoise.   

Onderstaartdekveren: pale violet D turquoise.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal pale violet D turquoise 

dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

  

Kleurbenaming: oranjemasker opaline-pale groen  

International term: orange face opaline-pale green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: palegroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: palegroene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: palegroen en duimveertjes geel.  

Stuit: palegroen.  

Onderstaartdekveren: palegroen.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal palegroen dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  
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Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline-pale D groen  

International term: orange face opaline-pale D green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D groen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pale D groene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: pale D groen.  

Onderstaartdekveren: pale D groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal pale D groen dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline-pale DD groen  

International term: orange face opaline-pale DD green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD groen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pale DD groene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale DD groen en duimveertjes geel. 

Stuit: pale DD groen. 

Onderstaartdekveren: pale DD groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal pale DD groen dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline-pale groen  

International term: pale headed opaline-pale green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  
Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: palegroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: palegroene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: palegroen en duimveertjes geel.  
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Stuit: palegroen.  

Onderstaartdekveren: palegroen.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal palegroen dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline-pale D groen  

International term: pale headed opaline-pale D green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale D groen. 

Mantel en vleugeldekveren: : een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pale D groene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: pale D groen. 

Onderstaartdekveren: pale D groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal pale D groen dwarsbandje. 

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline-pale DD groen  

International term: pale headed opaline-pale DD green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieproze.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: pale DD groen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: pale DD groene buitenvlag met een lichte omzoming en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: pale DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: pale DD groen. 

Onderstaartdekveren: pale DD groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal pale DD groen dwarsbandje.  

Poten: lichtgrijs.  

Nagels: lichtgrijs.  
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Opaline-cinnamon: 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon groen  

International term: opaline-cinnamon green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene met een bruine waas-gele buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal opgebleekt groen met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon D groen  

International term: opaline-cinnamon D green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene met een bruine waas-gele buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal opgebleekt D groen met een 

bruine waas dwarsbandje. 

Poten: bruingrijs. 

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon DD groen  

International term: opaline-cinnamon DD green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  
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Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene met een bruine waas-gele buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal opgebleekt DD groen met een 

bruine waas dwarsbandje. 

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon *blauw*  

International term: opaline-cinnamon *blue* 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt blauw met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt blauwe met een bruine waas-witte buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: opgebleekt blauw met een bruine waas. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt blauw met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal opgebleekt blauw met een 

bruine waas dwarsbandje. 

Poten: bruingrijs. 

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon D *blauw*  

International term: opaline-cinnamon D *blue* 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D blauw met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt D blauwe met een bruine waas-witte buitenvlag en grijsbruine 
binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: opgebleekt D blauw met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D blauw met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal opgebleekt D blauw met een 

bruine waas dwarsbandje. 

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: opaline-cinnamon DD *blauw*  

International term: opaline-cinnamon DD *blue* 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD blauw met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD blauwe met een bruine waas-witte buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: opgebleekt DD blauw met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD blauw met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal opgebleekt DD blauw met 

een bruine waas dwarsbandje. 

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon aqua  

International term: opaline-cinnamon aqua 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt aqua met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt aqua met een bruine waas-crèmegele buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: opgebleekt aqua met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt aqua met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal opgebleekt aqua met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon D aqua  

International term: opaline-cinnamon D aqua 
 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D aqua met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt D aqua met een bruine waas-crèmegele buitenvlag en grijsbruine 
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binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: opgebleekt D aqua met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D aqua met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal opgebleekt D aqua met 

een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon DD aqua  

International term: opaline-cinnamon DD aqua 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD aqua met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD aqua met een bruine waas-crèmegele buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: opgebleekt DD aqua met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD aqua met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal opgebleekt DD aqua met 

een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs. 

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon turquoise  

International term: opaline-cinnamon turquoise 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt turquoise met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt turquoise met een bruine waas-witte buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.  
Stuit: opgebleekt turquoise met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt turquoise met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal opgebleekt turquoise met 

een bruine waas dwarsbandje. 

Poten: bruingrijs. 

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon D turquoise 
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International term: opaline-cinnamon D turquoise 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D turquoise met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt D turquoise met een bruine waas-witte buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: opgebleekt D turquoise met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D turquoise met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal opgebleekt D turquoise met 

een bruine waas dwarsbandje. 

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon DD turquoise  
International term: opaline-cinnamon DD turquoise 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas-witte buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal opgebleekt DD turquoise 

met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon violet D *blauw*  

International term: opaline-cinnamon violet D *blue* 

 
Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: opgebleekt violette met een bruine waas-witte buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  
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Vleugelbochten: opgebleekt violet met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: opgebleekt violet met een bruine waas. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal opgebleekt violet met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs. 

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon violetfactorig D aqua 

International term: opaline-cinnamon violet factored D aqua 

  

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig. 

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D aqua met een bruine waas en violette gloed. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt D aqua met een bruine waas en violette gloed-crèmegele buitenvlag en 

grijsbruine binnenvlag. 

Vleugelbochten: opgebleekt D aqua met een bruine waas en violette gloed en duimveertjes crèmekleurig. 

Stuit: opgebleekt D aqua met een bruine waas en violette gloed. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt D aqua met een bruine waas en violette gloed. 

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal opgebleekt D aqua met 

een bruine waas en violette gloed dwarsbandje. 

Poten: bruingrijs. 

Nagels: bruin hoornkleurig. 

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon violet D turquoise  

International term: opaline-cinnamon violet D turquoise 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas-witte buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas.  
Onderstaartdekveren: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal opgebleekt violet D 

turquoise met een bruine waas dwarsbandje. 

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline-cinnamon groen  

International term: orange face opaline-cinnamon green 
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Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene met een bruine waas-gele buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt groen met een bruine waas. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal opgebleekt groen met een 

bruine waas dwarsbandje. 

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline-cinnamon D groen  

International term: orange face opaline-cinnamon D green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene met een bruine waas-gele buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt D groen met een bruine waas. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal opgebleekt D groen met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline-cinnamon DD groen  

International term: orange face opaline-cinnamon DD green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 
Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene met een bruine waas-gele buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt DD groen met een bruine waas. 
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Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal opgebleekt DD groen met een 

bruine waas dwarsbandje. 

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline-cinnamon groen  

International term: pale headed opaline-cinnamon green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene met een bruine waas-gele buitenvlag en grijsbruine binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal opgebleekt groen met een 

bruine waas dwarsbandje. 

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline-cinnamon D groen  

International term: pale headed opaline-cinnamon D green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene met een bruine waas-gele buitenvlag en grijsbruine 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt D groen met een bruine waas. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal opgebleekt D groen met een 

bruine waas dwarsbandje.  
Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: pale headed opaline-cinnamon DD groen  

International term: pale headed opaline-cinnamon DD green 

 

Voorhoofd kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene met een bruine waas-gele buitenvlag en grijsbruine binnen-

vlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal opgebleekt DD groen met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bruingrijs.  

Nagels: bruin hoornkleurig.  
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Opaline marbled: 

Kleurbenaming: opaline marbled groen  

International term: opaline marbled green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte 

bedraagt ongeveer de helft van de standaard opaline groen Agapornis roseicollis).  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een 

regelmatige grijze omzoming waardoor op het vleugeldek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk 

zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.   

Grote vleugelpennen: bleekgroene tot bleek bruingeelachtig groene-gele buitenvlag en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen.  

Onderstaartdekveren: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal bleekgroen tot bleek 

bruingeelachtig groen dwarsbandje. 

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline marbled D groen  

International term: opaline marbled D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard opaline D groen Agapornis roseicollis).  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een 

regelmatige grijze omzoming waardoor op het vleugeldek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk 

zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.   

Grote vleugelpennen: bleek D groene tot bleek bruingeelachtig D groene-gele buitenvlag en 

donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen.  

Onderstaartdekveren: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal bleek D groen tot bleek 

bruingeelachtig D groen dwarsbandje. 

Poten: grijs   

Nagels: lichtgrijs  
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Kleurbenaming: opaline marbled DD groen  

International term: opaline marbled DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek DD groen tot bruingeelachtig DD groen (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard opaline DD groen Agapornis roseicollis).  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een 

regelmatige grijze omzoming waardoor op het vleugeldek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk 

zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.   

Grote vleugelpennen: bleek egaal DD groene tot bruingeelachtig DD groene-gele buitenvlag en 

donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek DD groen tot bruingeelachtig DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleek DD groen tot bruingeelachtig DD groen.  

Onderstaartdekveren: bleek DD groen tot bruingeelachtig DD groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal bleek DD groen tot 

bruingeelachtig DD groen dwarsbandje. 

Poten: grijs.   

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline marbled *blauw*  

International term: opaline marbled *blue* 

  

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekblauw (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van 

de standaard opaline *blauw* Agapornis roseicollis). 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een 

regelmatige grijze omzoming waardoor op het vleugeldek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk 

zichtbaar is. Het hart van elke veer is wit.  

Grote vleugelpennen: bleekblauwe-witte buitenvlag en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleekblauw en duimveertjes wit.  

Stuit: bleekblauw.  

Onderstaartdekveren: bleekblauw. 

Staartpennen: de staartpennen zijn voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal 

bleekblauw dwarsbandje. 
Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs.  

 

 

Kleurbenaming: opaline marbled D *blauw*  

International term: opaline marbled D *blue* 

  

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 
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Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D blauw (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft 

van de standaard opaline D *blauw* Agapornis roseicollis). 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een 

regelmatige grijze omzoming waardoor op het vleugeldek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk 

zichtbaar is. Het hart van elke veer is wit.  

Grote vleugelpennen: grijs met bleek D blauwe-witte buitenvlag en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek D blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: bleek D blauw.  

Onderstaartdekveren: bleek D blauw. 

Staartpennen: de staartpennen zijn voor het grootste deel opgebleekt grijswit met aan de uiteinden een 

smal bleek D blauw dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline marbled DD *blauw*  

International term: opaline marbled DD *blue* 

  

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig, ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek DD blauw (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de heflt 

van de standaard opaline DD *blauw* Agapornis roseicollis). 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een 

regelmatige grijze omzoming waardoor op het vleugeldek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk 

zichtbaar is. Het hart van elke veer is wit.  

Grote vleugelpennen: bleek DD blauwe-witte buitenvlag en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek DD blauw en duimveertjes wit.  

Stuit: bleek DD blauw.  

Onderstaartdekveren: bleek DD blauw. 

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal bleek DD blauw 

dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline marbled aqua  

International term: opaline marbled aqua 

  

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekaqua tot bleek bruingeelachtig aqua (de kleurdiepte 

bedraagt ongeveer de helft van de standaard opaline aqua Agapornis roseicollis). 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een 

regelmatige grijze omzoming waardoor op het vleugeldek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk 
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zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.   

Grote vleugelpennen: bleekaqua tot bleek bruingeelachtig aqua-crèmegele buitenvlag en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleekaqua tot bleek bruingeelachtig aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: bleekaqua tot bleek bruingeelachtig aqua. 

Onderstaartdekveren: bleekaqua tot bleek bruingeelachtig aqua. 

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal bleekaqua tot bleek 

bruingeelachtig aqua dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline marbled D aqua  

International term: opaline marbled D aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard opaline D aqua Agapornis roseicollis).  

Mantel en vleugeldekveren: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua echter een nuance donkerder 

dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor op het vleugeldek 

een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.   

Grote vleugelpennen: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua-crèmegele buitenvlag en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua. 

Onderstaartdekveren: bleek D aqua tot bleek bruingeelachtig D aqua. 

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal bleek D aqua tot bleek 

bruingeelachtig D aqua dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline marbled DD aqua  

International term: opaline marbled DD aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  
Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard opaline DD aqua Agapornis roseicollis). 

Mantel en vleugeldekveren: bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua echter een nuance 

donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor op het 

vleugeldek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.   

Grote vleugelpennen: bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua-crèmegele buitenvlag en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua. 
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Onderstaartdekveren: bleek DD aqua tot bleek bruingeelachtig DD aqua.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal bleek DD aqua tot bleek 

bruingeelachtig DD aqua dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline marbled turquoise  

International term: opaline marbled turquoise 

  

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard opaline turquoise Agapornis roseicollis). 

Mantel en vleugeldekveren: bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise echter een nuance 

donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor op het 

vleugeldek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.   

Grote vleugelpennen: bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise-witte buitenvlag en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise. 

Onderstaartdekveren: bleekturquoise tot bleek bruingeelachtig turquoise.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal bleekturquoise tot bleek 

bruingeelachtig turquoise dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline marbled D turquoise  

International term: opaline marbled D turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard opaline D turquoise Agapornis roseicollis).  

Mantel en vleugeldekveren: bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise echter een nuance 

donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor op het 

vleugeldek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.   
Grote vleugelpennen: bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise-witte buitenvlag en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise. 

Onderstaartdekveren: bleek D turquoise tot bleek bruingeelachtig D turquoise.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal bleek D turquoise tot bleek 

bruingeelachtig D turquoise dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  
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Kleurbenaming: opaline marbled DD turquoise  

International term: opaline marbled DD turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek.  

Kin voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. 0ndersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise 

(de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard opaline DD turquoise Agapornis roseicollis). 

Mantel en vleugeldekveren: bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise echter een 

nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor 

op het vleugeldek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is 

opgebleekt.   

Grote vleugelpennen: bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise-witte buitenvlag en 

grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise.  

Onderstaartdekveren: bleek DD turquoise tot bleek bruingeelachtig DD turquoise. 

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal bleek DD turquoise tot bleek 

bruingeelachtig DD turquoise dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline marbled violet D *blauw*  

International term: opaline marbled violet D *blue* 

  

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekviolet (de kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van 

de standaard opaline violet D *blauw* Agapornis roseicollis). 

Mantel en vleugeldekveren: bleekviolet echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke 

veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor op het vleugeldek een symmetrisch 

tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is wit.  

Grote vleugelpennen: bleekviolette-witte buitenvlag en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleekviolet en duimveertjes wit.  

Stuit: bleekviolet. 

Onderstaartdekveren: bleekviolet.  
Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal bleekviolet dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  
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Kleurbenaming: opaline marbled violetfactorig D aqua  

International term: opaline marbled violetfactored D aqua 

  

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: D aqua met een violette gloed (de kleurdiepte bedraagt 

ongeveer de helft van de standaard opaline violetfactorig D aqua Agapornis roseicollis) 

Mantel en vleugeldekveren: D aqua met een violette gloed echter een nuance donkerder dan de rest van 

het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor op het vleugeldek een 

symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is wit.  

Grote vleugelpennen: D aqua met een violette gloed-crèmegele buitenvlag en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: D aqua met een violette gloed en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: D aqua met een violette gloed en duimveertjes crèmekleurig. 

Onderstaartdekveren: D aqua met een violette gloed.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal D aqua met een violette 

gloed dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline marbled violet D turquoise  

International term: opaline marbled violet D turquoise 

  

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard opaline violet D turquoise Agapornis roseicollis).  

Mantel en vleugeldekveren: bleekviolet met een iets groene waas tot bleek bruingeelachtig violet D 

turquoise echter een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze 

omzoming waardoor op het vleugeldek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart 

van elke veer is opgebleekt.   

Grote vleugelpennen: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise-witte 

buitenvlag en grijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet d turquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise. 

Onderstaartdekveren: bleekviolet D turquoise tot bleek bruingeelachtig violet D turquoise. 

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal bleekviolet D turquoise tot 
bleek bruingeelachtig violet D turquoise dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs 
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Kleurbenaming: oranjemasker opaline marbled groen  

International term: orange face opaline marbled green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte 

bedraagt ongeveer de helft van de standaard opaline groen Agapornis roseicollis). 

Mantel en vleugeldekveren: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen echter een nuance donkerder 

dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor op het vleugeldek 

een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.   

Grote vleugelpennen: bleekgroene tot bleek bruingeelachtig groene-gele buitenvlag en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen.  

Onderstaartdekveren: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal bleekgroen tot bleek 

bruingeelachtig groen dwarsbandje. 

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline marbled D groen  

International term: orange face opaline marbled D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen. (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard opaline D groen Agapornis roseicollis). 

Mantel en vleugeldekveren: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen echter een nuance 

donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor op het 

vleugeldek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.   

Grote vleugelpennen: bleek D groene tot bleek bruingeelachtig D groene-gele buitenvlag en 

donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen.  

Onderstaartdekveren: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal bleek D groen tot bleek 
bruingeelachtig D groen dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  
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Kleurbenaming: oranjemasker opaline marbled DD groen  

International term: orange face opaline marbled DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt DD groen tot bruingeelachtig DD groen. (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard opaline DD groen Agapornis roseicollis).  

Mantel en vleugeldekveren: opgebleekt DD groen tot bruingeelachtig DD groen echter een nuance 

donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor op het 

vleugeldek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.   

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene-gele buitenvlag en donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: opgebleekt DD groen tot bruingeelachtig DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt DD groen tot bruingeelachtig DD groen.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen tot bruingeelachtig DD groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal opgebleekt DD groen tot 

bruingeelachtig groen dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

  

Kleurbenaming: pale headed opaline marbled groen  

International term: pale headed opaline marbled green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen (de kleurdiepte 

bedraagt ongeveer de helft van de standaard opaline groen Agapornis roseicollis). 

Mantel en vleugeldekveren: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen echter een nuance donkerder 

dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor op het vleugeldek 

een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.   

Grote vleugelpennen: bleekgroene tot bleek bruingeelachtig groene-gele buitenvlag en grijze 

binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen en duimveertjes geel.  

Stuit: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen.  

Onderstaartdekveren: bleekgroen tot bleek bruingeelachtig groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal bleekgroen tot bleek 

bruingeelachtig groen dwarsbandje. 
Poten: grijs.   

Nagels: lichtgrijs.   

 

Kleurbenaming: pale headed opaline marbled D groen  

International term: pale headed opaline marbled D green 

  
 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 
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Kin voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen. (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard opaline D groen Agapornis roseicollis). 

Mantel en vleugeldekveren: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen echter een nuance 

donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor op het 

vleugeldek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.   

Grote vleugelpennen: bleek D groene tot bleek bruingeelachtig D groene-gele buitenvlag en 

donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt D blauw. 

Onderstaartdekveren: bleek D groen tot bleek bruingeelachtig D groen. 

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal bleek D groen tot bleek 

bruingeelachtig D groen dwarsbandje. 

Poten: grijs.   

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline marbled DD groen  

International term: pale headed opaline marbled DD green 

  

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: opgebleekt DD groen tot bruingeelachtig DD groen. (de 

kleurdiepte bedraagt ongeveer de helft van de standaard opaline DD groen Agapornis roseicollis). 

Mantel en vleugeldekveren: opgebleekt DD groen tot bruingeelachtig DD groen echter een nuance 

donkerder dan de rest van het lichaam. Elke veer bezit een regelmatige grijze omzoming waardoor op het 

vleugeldek een symmetrisch tekeningspatroon duidelijk zichtbaar is. Het hart van elke veer is opgebleekt.   

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene tot bruingeelachtig DD groene-gele buitenvlag en 

donkergrijze binnenvlag.  

Vleugelbocht: opgebleekt DD groen tot bruingeelachtig DD groen en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt DD groen tot bruingeelachtig DD groen.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen tot bruingeelachtig DD groen.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal opgebleekt DD groen tot 

bruingeelachtig DD groen dwarsbandje. 

Poten: grijs.   

Nagels: lichtgrijs.  
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Opaline dilute: 

Kleurbenaming: opaline dilute groen  

International term: opaline dilute green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met groen overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met groen overgoten-gele buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: geel met groen overgoten. 

Onderstaartdekveren: geel met groen overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal geel met groen overgoten 

dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline dilute D groen  

International term: opaline dilute D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met D groen overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met D groen overgoten-gele buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met D groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: geel met D groen overgoten. 

Onderstaartdekveren: geel met D groen overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal geel met D groen overgoten 

dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline dilute DD groen  

International term: opaline dilute DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groen overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  
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Grote vleugelpennen: gele met DD groen overgoten-gele buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel DD groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: geel met DD groen overgoten.  

Onderstaartdekveren: geel met DD groen overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal geel met DD groen overgoten 

dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline dilute *blauw* 

International term: opaline dilute *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met blauw overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: witte met blauw overgoten-witte buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit met blauw overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: wit met blauw overgoten. 

Onderstaartdekveren: wit met blauw overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal wit met blauw overgoten 

dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline dilute D *blauw* 

International term: opaline dilute D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met D blauw overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: witte met D blauw overgoten-witte buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit met D blauw overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: wit met D blauw overgoten. 

Onderstaartdekveren: wit met D blauw overgoten.  
Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal wit met D blauw overgoten 

dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  
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Kleurbenaming: opaline dilute DD *blauw* 

International term: opaline dilute DD *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met wit met DD blauw overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: wit met DD blauw overgoten-witte buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit met DD blauw overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: wit met DD blauw overgoten. 

Onderstaartdekveren: wit met DD blauw overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal wit met DD blauw overgoten 

dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline dilute aqua  

International term: opaline dilute aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhood en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel aqua overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: zachtgele aqua overgoten-crèmegele buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel aqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: zachtgeel aqua overgoten. 

Onderstaartdekveren: zachtgeel aqua overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal zachtgeel aqua overgoten 

dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline dilute D aqua  

International term: opaline dilute D aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhood en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 
Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel D aqua overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: zachtgele D aqua overgoten-crèmegele buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel D aqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.  
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Stuit: zachtgeel D aqua overgoten. 

Onderstaartdekveren: zachtgeel D aqua overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal donker zachtgeel D aqua 

overgoten dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline dilute DD aqua  

International term: opaline dilute DD aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhood en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel DD aqua overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: zachtgele DD aqua overgoten-crèmegele buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag. 

Vleugelbochten: zachtgeel DD aqua overgoten en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: zachtgeel DD aqua aqua overgoten. 

Onderstaartdekveren: zachtgeel DD aqua overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal zachtgeel DD aqua 

overgoten dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline dilute turquoise 

International term: opaline dilute turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met lichtgeel turquoise overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: witte met lichtgeel turquoise overgoten-witte buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit met lichtgeel turquoise overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: wit met lichtgeel turquoise overgoten. 

Onderstaartdekveren: wit met lichtgeel turquoise overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal wit met lichtgeel turquoise 

overgoten dwarsbandje. 
Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline dilute D turquoise  

International term: opaline dilute D turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 
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Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met lichtgeel D turquoise overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: witte met lichtgeel D turquoise overgoten-witte buitenvlag en lichtgrijze binnen-

vlag.  

Vleugelbochten: wit met lichtgeel D turquoise overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: wit met lichtgeel D turquoise overgoten. 

Onderstaartdekveren: wit met lichtgeel D turquoise overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal wit met lichtgeel D turquoise 

overgoten dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline dilute DD turquoise  

International term: opaline dilute DD turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met lichtgeel DD turquoise overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: witte met lichtgeel DD turquoise overgoten-witte buitenvlag en lichtgrijze binnen-

vlag.  

Vleugelbochten: wit met lichtgeel DD turquoise overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: wit met lichtgeel DD turquoise overgoten. 

Onderstaartdekveren: wit met lichtgeel DD turquoise overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal wit met lichtgeel DD turquoise 

overgoten dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline dilute violet D *blauw* 

International term: opaline dilute violet D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met violet overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: witte met violet overgoten-witte buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit met violet overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: wit met violet overgoten. 

Onderstaartdekveren: wit met violet overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal wit met violet overgoten 

dwarsbandje. 
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Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline dilute violetfactorig D aqua 

International term: opaline dilute violetfactored D aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua met een violette gloed.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: D aqua met een violette gloed-crèmegele buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: D aqua met een violette gloed en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: D aqua met een violette gloed. 

Onderstaartdekveren: D aqua met een violette gloed.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal D aqua met een violette 

gloed dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline dilute violet D turquoise  

International term: opaline dilute violet D turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met violet D turquoise overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: lichtgele met violet D turquoise overgoten-witte buitenvlag en lichtgrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: lichtgeel met violet D turquoise overgoten en duimveertjes wit.  

Stuit: lichtgeel met violet D turquoise overgoten. 

Onderstaartdekveren: lichtviolet en lichtgeel D turquoise overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal lichtviolet en lichtgeel D 

turquoise overgoten dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline dilute groen  

International term: orange face opaline dilute green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  
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Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met groen overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met groen overgoten-gele buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: geel met groen overgoten. 

Onderstaartdekveren: geel met groen overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal geel met groen overgoten 

dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline dilute D groen  

International term: orange face opaline dilute D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met D groen overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met D groen overgoten-gele buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met D groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: geel met D groen overgoten. 

Onderstaartdekveren: geel met D groen overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal geel met D groen overgoten 

dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline dilute DD groen  

International term: orange face opaline dilute DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groen overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met DD groen overgoten-gele buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met DD groen overgoten en duimveertjes geel.  
Stuit: geel met DD groen overgoten. 

Onderstaartdekveren: geel met DD groen overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal geel met DD groen overgoten 

dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline dilute groen  
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International term: pale headed opaline dilute green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met groen overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met groen overgoten-gele buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: geel met groen overgoten. 

Onderstaartdekveren: geel met groen overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal geel met groen overgoten 

dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: pale headed opaline dilute D groen  

International term: pale headed opaline dilute D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met D groen overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met D groen overgoten-gele buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met D groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: geel met D groen overgoten. 

Onderstaartdekveren: geel met D groen overgoten.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal geel met D groen overgoten 

dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline dilute DD groen  

International term: pale headed opaline dilute DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 
Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met DD groen overgoten.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met DD groen overgoten-gele buitenvlag en lichtgrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met DD groen overgoten en duimveertjes geel.  

Stuit: geel met DD groen overgoten. 

Onderstaartdekveren: geel met DD groen overgoten.  
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Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal geel met DD groen overgoten 

dwarsbandje. 

Poten: grijs. 

Nagels: lichtgrijs.  
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Opaline pale fallow: 

 

Keurtechnische opmerkingen bij opaline pale fallow: 

 

• Typisch voor deze vogels is het geel met een lichtgroen wazig verenkleed, de typische kleur van 

het onderlichaam heeft ter hoogte van de broek bij pale fallow een groene waas. Deze kleur is 

door de opalinefactor ook veranderd waardoor deze kleurzone bleker wordt. Indien deze wel 

duidelijk aanwezig is zal dit niet als fout opgemerkt worden. 

 

Kleurbenaming: opaline pale fallow groen  

International term: opaline pale fallow green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtgroene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtgroene waas. 

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met lichtgroene waas. 

Onderstaartdekveren: geel met groene waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal geel met lichtgroen wazig 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: opaline pale fallow D groen  

International term: opaline pale fallow D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met licht D groene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met licht D groene waas. 

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met licht D groene waas. 

Onderstaartdekveren: geel met D groene waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal geel met licht D groen wazig 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline pale fallow DD groen  

International term: opaline pale fallow DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met licht DD groene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met licht DD groene waas. 

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met licht DD groene waas. 

Onderstaartdekveren: geel met DD groene waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal geel met licht DD groen wazig 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline pale fallow *blauw* 

International term: opaline pale fallow *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: helderrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met lichtblauwe waas.  

Mantel en vleugeldekveren: wit met lichtblauwe waas. 

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 
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Vleugelbochten: wit.  

Stuit: wit met lichtblauwe waas. 

Onderstaartdekveren: wit met blauwe waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal wit met lichtblauw wazig 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline pale fallow D *blauw* 

International term: opaline pale fallow D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: helderrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met licht D blauwe waas.  

Mantel en vleugeldekveren: wit met licht D blauwe waas. 

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: wit met licht D blauwe waas. 

Onderstaartdekveren: wit met D blauwe waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal wit met licht D blauw wazig 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline pale fallow DD *blauw* 

International term: opaline pale fallow DD *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: helderrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met licht DD blauwe waas.  

Mantel en vleugeldekveren: wit met licht DD blauwe waas. 

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: wit met licht DD blauwe waas. 

Onderstaartdekveren: wit met DD blauwe waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal wit met licht DD blauw 
wazig dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline pale fallow aqua  

International term: opaline pale fallow aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  
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Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met lichtaqua waas.  

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met lichtaqua waas. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt gele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel.  

Stuit: lichtgeel met lichtaqua waas. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met aqua waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal lichtgeel met lichtaqua 

wazig dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline pale fallow D aqua  

International term: opaline pale fallow D aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met licht D aqua waas. 

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met licht D aqua waas. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt gele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel.  

Stuit: lichtgeel met licht D aqua waas. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met D aqua waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal lichtgeel met licht D 

aqua wazig dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline pale fallow DD aqua  

International term: opaline pale fallow DD aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  
Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met licht DD aqua waas. 

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met licht DD aqua waas. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt gele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel.  

Stuit: lichtgeel met licht DD aqua waas. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met DD aqua waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal lichtgeel met licht DD 

aqua wazig dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  
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Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline pale fallow turquoise  

International term: opaline pale fallow turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met lichtturquoise waas. De onderborst is iets donkerder. 

Mantel en vleugeldekveren: wit tot lichtgeel met lichtturquoise waas.  

Grote vleugelpennen: wit tot lichtgele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel.  

Stuit: wit met lichtturquoise waas.  

Onderstaartdekveren: wit met turquoise waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal lichtgeel met lichtturquoise 

wazig dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline pale fallow D turquoise  

International term: opaline pale fallow D turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met licht D turquoise waas. 

Mantel en vleugeldekveren: wit tot lichtgeel met licht D turquoise waas.  

Grote vleugelpennen: wit tot lichtgele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel.  

Stuit: wit met licht D turquoise waas.  

Onderstaartdekveren: wit met D turquoise waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal lichtgeel met licht D turquoise 

wazig dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline pale fallow DD turquoise  

International term: opaline pale fallow DD turquoise 
 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met licht DD turquoise waas. 

Mantel en vleugeldekveren: wit tot lichtgeel met licht DD turquoise waas.  
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Grote vleugelpennen: wit tot lichtgele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel.  

Stuit: wit met licht DD turquoise waas.  

Onderstaartdekveren: wit met DD turquoise waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal lichtgeel met licht DD turquoise 

wazig dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline pale fallow violet D *blauw* 

International term: opaline pale fallow violet D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: helderrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met licht violetblauw waas.  

Mantel en vleugeldekveren: wit met licht violetblauw waas. 

Grote vleugelpennen: witte buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: wit met licht violetblauwe waas. 

Onderstaartdekveren: wit met violetblauwe waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal wit met licht violetblauw 

wazig dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline pale fallow violetfactorig D aqua 

International term: opaline pale fallow violet factored D aqua 

  

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel met licht violetaqua waas. 

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met licht violetaqua waas. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt gele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel.  

Stuit: lichtgeel met licht violetaqua waas. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel met violetaqua waas.  
Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal lichtgeel met licht 

violetaqua wazig dwarsbandje.  

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig. 

 

Kleurbenaming: opaline pale fallow violet D turquoise  

International term: opaline pale fallow violet D turquoise 
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Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: wit met licht violetturquoise waas. 

Mantel en vleugeldekveren: wit tot lichtgeel met licht violetturquoise waas.  

Grote vleugelpennen: wit tot lichtgele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: lichtgeel.  

Stuit: wit met licht violetturquoise waas.  

Onderstaartdekveren: wit met violetturquoise waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal lichtgeel met licht 

violetturquoise wazig dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline pale fallow groen  

International term: orange face opaline pale fallow green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met lichtgroene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtgroene waas. 

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met lichtgroene waas. 

Onderstaartdekveren: geel met groene waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal geel met lichtgroen wazig 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline pale fallow D groen  

International term: orange face opaline pale fallow D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 
Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met licht D groene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met licht D groene waas. 

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met licht D groene waas. 

Onderstaartdekveren: geel met D groene waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal geel met D groen wazig 

dwarsbandje.  
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Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline pale fallow DD groen  

International term: orange face opaline pale fallow DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met licht DD groene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met licht DD groene waas. 

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met licht DD groene waas. 

Onderstaartdekveren: geel met DD groene waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal geel met licht DD groen 

wazig dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline pale fallow groen  

International term: pale headed opaline pale fallow green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met licht groene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met lichtgroene waas. 

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met lichtgroene waas. 

Onderstaartdekveren: geel met groene waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal geel met lichtgroen wazig 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline pale fallow D groen  

International term: pale headed opaline pale fallow D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met licht D groene waas.  
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Mantel en vleugeldekveren: geel met licht D groene waas. 

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met licht D groene waas. 

Onderstaartdekveren: geel met D groene waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal geel met licht D groen wazig 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: pale headed opaline pale fallow DD groen  

International term: pale headed opaline pale fallow DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze. 

Ogen: helderrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met licht DD groene waas.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met licht DD groene waas. 

Grote vleugelpennen: lichtgele buitenvlag en lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met licht DD groene waas. 

Onderstaartdekveren: geel met DD groene waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal geel met licht DD groen wazig 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Opaline bronze fallow: 

Kleurbenaming: opaline bronze fallow groen  

International term: opaline bronze fallow green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene met een bruine waas-gele buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal opgebleekt groen met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline bronze fallow D groen  

International term: opaline bronze fallow D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene met een bruine waas-gele buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal opgebleekt D groen met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline bronze fallow DD groen  

International term: opaline bronze fallow DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  
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Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene met een bruine waas-gele buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal opgebleekt DD groen met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline bronze fallow *blauw*  

International term: opaline bronze fallow *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt blauw met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt blauwe met een bruine waas-witte en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: opgebleekt blauw met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt blauw met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal opgebleekt blauw met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline bronze fallow D *blauw*  

International term: opaline bronze fallow D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D blauw met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: opgebleekt D blauwe met een bruine waas-witte buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  
Vleugelbochten: opgebleekt D blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: opgebleekt D blauw met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D blauw met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal opgebleekt D blauw met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: opaline bronze fallow DD *blauw*  

International term: opaline bronze fallow DD *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD blauw met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD blauwe met een bruine waas-witte buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD blauw met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: opgebleekt DD blauw met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD blauw met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal opgebleekt DD blauw met 

een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline bronze fallow aqua  

International term: opaline bronze fallow aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt aqua met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: opgebleekt aqua met een bruine waas-crèmegele buitenvlag en bruingrijze binnen-

vlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmegeel.  

Stuit: opgebleekt aqua met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt aqua met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal opgebleekt aqua met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline bronze fallow D aqua  

International term: opaline bronze fallow D aqua 
 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D aqua met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt D aqua met een bruine waas-crèmegele buitenvlag en bruingrijze 
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binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmegeel.  

Stuit: opgebleekt D aqua met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D aqua met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal opgebleekt D aqua met 

een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig. 

 

Kleurbenaming: opaline bronze fallow DD aqua  

International term: opaline bronze fallow DD aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD aqua met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD aqua met een bruine waas-crèmegele en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD aqua met een bruine waas en duimveertjes crèmegeel.  

Stuit: opgebleekt DD aqua met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD aqua met een bruine waas. 

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal opgebleekt DD aqua met 

een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline bronze fallow turquoise  

International term: opaline bronze fallow turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt turquoise met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt turquoise met een bruine waas-witte buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: opgebleekt turquoise met een bruine waas.  
Onderstaartdekveren: opgebleekt turquoise met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal opgebleekt turquoise met 

een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline bronze fallow D turquoise  

International term: opaline bronze fallow D turquoise 
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Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D turquoise.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt D turquoise met een bruine waas-witte buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: opgebleekt D turquoise met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D turquoise met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal opgebleekt D turquoise met 

een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline bronze fallow DD turquoise  

International term: opaline bronze fallow DD turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas-witte buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD turquoise met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal opgebleekt DD turquoise 

met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline bronze fallow violet D *blauw*  

International term: opaline bronze fallow violet D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  
Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt violette met een bruine waas-witte buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt violet met een bruine waas en duimveertjes wit.  
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Stuit: opgebleekt violet met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal opgebleekt violet met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline bronze fallow violetfactorig D aqua 

International term: opaline bronze fallow violet factored D aqua 

  

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: bordeauwrood met een bleekwit tot crème gekleurde bevederde oogring. 

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D aqua met een violette gloed en bruine waas. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt D aqua met een violette gloed en bruine waas-crèmegele buitenvlag en 

lichtbeige binnenvlag. 

Vleugelbochten: opgebleekt D aqua met een violette gloed en duimveertjes crèmegeel. 

Stuit: opgebleekt D aqua met een violette gloed en bruine waas. 

Onderstaartdekveren: opgebleekt D aqua met een violette gloed en bruine waas. 

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal opgebleeekt D aqua met 

een violette gloed en bruine waas dwarsbandje. 

Poten: bleekroze. 

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline bronze fallow violet D turquoise  

International term: opaline bronze fallow violet D turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas-witte buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt violet D turquoise met een bruine waas.  
Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal opgebleekt violet D 

turquoise met een bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline bronze fallow groen  

International term: orange face opaline bronze fallow green 
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Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene met een bruine waas-gele buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal opgebleekt groen met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline bronze fallow D groen  

International term: orange face opaline bronze fallow D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene met een bruine waas-gele buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal opgebleekt D groen met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline bronze fallow DD groen  

International term: orange face opaline bronze fallow DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 
Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene met een bruine waas-gele buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  
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Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal opgebleekt DD groen met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline bronze fallow groen  

International term: pale headed opaline bronze fallow green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: opgebleekt groene met een bruine waas-gele buitenvlag en bruingrijze binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal opgebleekt groen met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline bronze fallow D groen  

International term: pale headed opaline bronze fallow D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: opgebleekt D groene met een bruine waas-gele buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt D groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt D groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal opgebleekt D groen met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  
Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: pale headed opaline bronze fallow DD groen  

International term: pale headed opaline bronze fallow DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig en de snavelpunt een weinig donkerder.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: opgebleekt DD groene met een bruine waas-gele buitenvlag en bruingrijze 

binnenvlag.  

Vleugelbochten: opgebleekt DD groen met een bruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Onderstaartdekveren: opgebleekt DD groen met een bruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal opgebleekt DD groen met een 

bruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Opaline recessive pied: 

Kleurbenaming: opaline recessief bont groen  

International term: opaline recessive pied green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele groene veertjes.  

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met groene-

gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met mogelijks enkele blauwe en of groene veertjes. 

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal geel dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline recessief bont D groen  

International term: opaline recessive pied D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele D groene veertjes.  

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een D 

groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met mogelijks enkele D blauwe en of D groene veertjes. 

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal geel dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline recessief bont DD groen  

International term: opaline recessive DD pied green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele DD groene veertjes.  
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Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een DD 

groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met mogelijks enkele DD blauw en of DD groene veertjes. 

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal geel dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline recessief bont *blauw*  

International term: opaline recessive pied *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtblauw tot wit.  

Mantel en vleugeldekveren: licht hemeldblauw tot wit met mogelijks enkele blauwe veertjes.  

Grote vleugelpennen: lichtblauw tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen 

met een lichtblauwe-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: lichtblauw tot wit en duimveertjes wit.  

Stuit: wit met een lichtblauwe waas met mogelijks enkele blauwe veertjes. 

Onderstaartdekveren: lichtblauw tot wit.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal lichtblauw tot wit dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline recessief bont D *blauw*  

International term: opaline recessive pied D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek.  

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht D blauw tot wit.  

Mantel en vleugeldekveren: licht D blauw tot wit met mogelijks enkele D blauwe veertjes.  

Grote vleugelpennen: wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een licht D 

blauwe-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: licht D blauw tot wit en duimveertjes wit.  

Stuit: wit met een D blauwe waas met mogelijks enkele D blauwe veertjes. 
Onderstaartdekveren: licht D blauw tot wit.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal licht D blauw tot wit 

dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 
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Kleurbenaming: opaline recessief bont DD *blauw*  

International term: opaline recessive pied DD *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: licht DD blauw tot wit.  

Mantel en vleugeldekveren: licht DD blauw tot wit met mogelijks enkele DD blauwe veertjes.  

Grote vleugelpennen: licht DD blauw tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale 

pen met een licht DD blauwe-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: licht DD blauw tot wit en duimveertjes wit.  

Stuit: licht DD blauw tot wit met mogelijks enkele licht DD blauw veertjes. 

Onderstaartdekveren: licht DD blauw tot wit.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal licht DD blauw tot wit 

dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline recessief bont aqua  

International term: opaline recessive pied aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel.  

Mantel en vleugeldekveren: zachtgeel met mogelijks enkele aqua veertjes.  

Grote vleugelpennen: zachtgeel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een 

aqua-crèmegele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: zachtgeel met mogelijks enkele aqua veertjes. 

Onderstaartdekveren: zachtgeel.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal zachtgeel dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline recessief bont D aqua  

International term: opaline recessive pied D aqua 

 
Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel.  

Mantel en vleugeldekveren: zachtgeel met mogelijks enkele D aquae veertjes.  

Grote vleugelpennen: zachtgeel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een D 
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aqua-crèmegele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: zachtgeel met mogelijks enkele D aqua veertjes. 

Onderstaartdekveren: zachtgeel.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal zachtgeel dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline recessief bont DD aqua  

International term: opaline recessive pied DD aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel.  

Mantel en vleugeldekveren: zachtgeel met mogelijks enkele DD aquae veertjes.  

Grote vleugelpennen: zachtgeel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een 

DD aqua-crèmegele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: zachtgeel met mogelijks enkele aqua veertjes. 

Onderstaartdekveren: zachtgeel.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal zachtgeel dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline recessief bont turquoise  

International term: opaline recessive pied turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel tot wit.  

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veertjes.  

Grote vleugelpennen: lichtgeel tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met 

een turquoise-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: lichtgeel tot wit duimveertjes wit.  

Stuit: lichtgeel met mogelijks enkele turquoise veertjes. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel tot wit.  
Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal lichtgeel tot wit dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 
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Kleurbenaming: opaline recessief bont D turquoise  

International term: opaline recessive pied D turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel tot wit.  

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise veertjes.  

Grote vleugelpennen: lichtgeel tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met 

een D turquoise-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: lichtgeel tot wit duimveertjes wit.  

Stuit: lichtgeel met mogelijks enkele D turquoise veertjes. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel tot wit.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal lichtgeel tot wit dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline recessief bont DD turquoise  

International term: opaline recessive pied DD turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel tot wit.  

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veertjes.  

Grote vleugelpennen: lichtgeel tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met 

een DD turquoise-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: lichtgeel tot wit duimveertjes wit.  

Stuit: lichtgeel met mogelijks enkele DD turquoise veertjes.  

Onderstaartdekveren: lichtgeel tot wit.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal lichtgeel tot wit dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline recessief bont violet D *blauw*  

International term: opaline recessive pied violet D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 
Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtviolet tot wit.  

Mantel en vleugeldekveren: lichtviolet tot wit met mogelijks enkele violette veertjes.  

Grote vleugelpennen: lichtviolet tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen 

met een violette-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  
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Vleugelbochten: lichtviolet tot wit en duimveertjes wit.  

Stuit: wit met mogelijks enkele violette veertjes.  

Onderstaartdekveren: lichtviolet tot wit.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal lichtviolet tot wit dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline recessief bont violetfactorig D aqua  

International term: opaline recessive pied violet factored D aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel met een violette gloed.  

Mantel en vleugeldekveren: zachtgeel met een violette gloed en met mogelijks enkele D aqua veertjes.  

Grote vleugelpennen: zachtgeel met een violette gloed en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een 

normale pen met een D aqua-crèmekleurige buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel met een violette gloed en duimveertjes crèmekleurig.  

Stuit: zachtgeel met een violette gloed en met mogelijks enkele D aqua veertjes. 

Onderstaartdekveren: zachtgeel met een violette gloed.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met een violette gloed met aan de uiteinden een smal 

zachtgeel met een violette gloed dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline recessief bont violet D turquoise  

International term: opaline recessive pied violet D turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: lichtgeel tot wit.  

Mantel en vleugeldekveren: lichtgeel met mogelijks enkele lichtviolette veertjes.  

Grote vleugelpennen: lichtgeel tot wit en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met 

een violette-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: lichtgeel tot wit en duimveertjes wit.  

Stuit: lichtgeel met mogelijks enkele violette veertjes. 

Onderstaartdekveren: lichtgeel tot wit.  
Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal lichtgeel dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  
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Kleurbenaming: oranjemasker opaline recessief bont groen  

International term: orange face opaline recessive pied green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met mogelijks enkele groene veertjes.  

Mantel en vleugeldekveren: geel.  

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een 

groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met mogelijks enkele blauwe en of groene veertjes. 

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal geel dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline recessief bont D groen  

International term: orange face opaline recessive pied D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele D groene veertjes. 

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met D groene-

gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met mogelijks enkele D blauwe en of D groene veertjes. 

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal geel dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline recessief bont DD groen  

International term: orange face opaline recessive DD pied green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 
Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig DD groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele DD groene veertjes.  

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een DD 

groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  
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Vleugelbochten: geel en duimveertjes geel.  

Stuit: geel met mogelijks enkele DD blauw en of DD groene veertjes. 

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal geel dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: pale headed opaline recessief bont groen  

International term: pale headed opaline recessive pied green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele groene veertjes.  

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met groene-

gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met mogelijks enkele blauwe en of groene veertjes.     

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal geel dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline recessief bont D groen  

International term: pale headed opaline recessive pied D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel.  

Mantel en vleugeldekveren: geel met mogelijks enkele D groene veertjes.  

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een D 

groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel.  

Stuit: geel met mogelijks enkele D blauwe en of D groene veertjes. 

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal geel dwarsbandje.  
Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 
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Kleurbenaming: pale headed opaline recessief bont DD groen  

International term: pale headed opaline recessive DD pied green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt een weinig DD groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met mogelijks enkele DD groene veertjes.  

Mantel en vleugeldekveren: geel.  

Grote vleugelpennen: geel en zo egaal mogelijk. Af en toe verschijnt er een normale pen met een DD 

groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel en duimveertjes geel.  

Stuit: geel met mogelijks enkele DD blauwe en of DD groene veertjes. 

Onderstaartdekveren: geel.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal geel dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 
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Opaline dominant pied:  

Kleurbenaming: opaline dominant bont groen  

International term: opaline dominant pied green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: groen met een bontpatroon.  

Onderstaartdekveren: groen met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal groen dwarsbandje. Bonte 

staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline dominant bont D groen  

International term: opaline dominant pied D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: D groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: D groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: D groen met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: D groen met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal D groen dwarsbandje. Bonte 

staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline dominant bont DD groen  

International term: opaline dominant pied DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  
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Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: DD groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: DD groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: DD groen met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: DD groen met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal DD groen dwarsbandje. Bonte 

staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline dominant bont *blauw*  

International term: opaline dominant pied *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: blauw met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: blauwe-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.  

Vleugelbochten: blauw of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.  

Stuit: blauw met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: blauw met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal blauw dwarsbandje. Bonte 

staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline dominant bont D *blauw*  

International term: opaline dominant pied D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  
Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D blauw met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: D blauwe-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.  

Vleugelbochten: D blauw of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.  

Stuit: D blauw met een bontpatroon. 
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Onderstaartdekveren: D blauw met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal D blauw dwarsbandje. 

Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline dominant bont DD *blauw*  

International term: opaline dominant pied DD *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD blauw met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: DD blauwe-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.  

Vleugelbochten: DD blauw of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.  

Stuit: DD blauw met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: DD blauw met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal DD blauw dwarsbandje. 

Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline dominant bont aqua  

International term: opaline dominant pied aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: aqua met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: aqua-crèmegele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan.  

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal zachtgeel mogelijk.  

Vleugelbochten: aqua of zachtgeel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes zachtgeel.  
Stuit: aqua met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: aqua met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal aqua dwarsbandje. Bonte 

staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline dominant bont D aqua  
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International term: opaline dominant pied D aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijachtige oorvlek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: D aqua-crèmegele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal zachtgeel mogelijk.  

Vleugelbochten: D aqua of zachtgeel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes zachtgeel.  

Stuit: D aqua met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: D aqua met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal D aqua dwarsbandje. 

Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline dominant bont DD aqua  

International term: opaline dominant pied DD aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD aqua met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: DD aqua-crèmegele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal zachtgeel mogelijk.  

Vleugelbochten: DD aqua of zachtgeel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes zachtgeel.  

Stuit: DD aqua met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: DD aqua met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal DD aqua dwarsbandje. 

Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline dominant bont turquoise  

International term: opaline dominant pied turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: turquoise met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 
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vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: turquoise-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.  

Vleugelbochten: turquoise of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.  

Stuit: turquoise met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: turquoise met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal turquoise dwarsbandje. 

Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline dominant bont D turquoise  

International term: opaline dominant pied D turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D turquoise met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd. 

Grote vleugelpennen: D turquoise-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.  

Vleugelbochten: D turquoise of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.  

Stuit: D turquoise met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: D turquoise met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal D turquoise dwarsbandje. 

Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline dominant bont DD turquoise  

International term: opaline dominant pied DD turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD turquoise met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 
vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: DD turquoise-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.  

Vleugelbochten: DD turquoise of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.  

Stuit: loodgrijs met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: DD turquoise met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal DD turquoise dwarsbandje. 

Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  
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Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline dominant bont violet D *blauw*  

International term: opaline dominant pied violet D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: violette-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.  

Vleugelbochten: violet of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes wit.  

Stuit: violet met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: violet met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal violet dwarsbandje. Bonte 

staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline dominant bont violetfactorig D aqua  

International term: opaline dominant pied violet factored D aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D aqua met een violette gloed en een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: D aqua met een violette gloed buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen 

zijn toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal zachtgeel mogelijk.  

Vleugelbochten: D aqua of zachtgeel met een violette gloed, afhankelijk van het bontpatroon en 

duimveertjes zachtgeel.  

Stuit: D aqua met een violette gloed en een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: D aqua met een violette gloed en een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal D aqua met een violette 

gloed dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  
Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: opaline dominant bont violet D turquoise  

International term: opaline dominant pied violet D turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: violet D turquoise met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: violet D turquoise-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal lichtgeel tot wit mogelijk.  

Vleugelbochten: violet D turquoise of lichtgeel tot wit, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes 

wit.  

Stuit: violet D turquoise met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: violet D turquoise met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal violet D turquoise 

dwarsbandje. Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline dominant bont groen  

International term: orange face opaline dominant pied green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan.  

Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: groen met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: groen met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal groen dwarsbandje. Bonte 

staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  
 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline dominant bont D groen  

International term: orange face opaline dominant pied D green 

 

Voorhoofd: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  
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Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: D groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: D groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: D groen met een bontpatroon.  

Onderstaartdekveren: D groen met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal D groen dwarsbandje. Bonte 

staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline dominant bont DD groen  

International term: orange face opaline dominant pied DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: DD groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: DD groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: DD groen met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: DD groen met een bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal DD groen dwarsbandje. 

Bonte staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline dominant bont groen  

International term: pale headed opaline dominant pied green 

  

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  
Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: groen met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn toegestaan. 

Deze bonte pennen dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit:groen met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: groen met een bontpatroon.  
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Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal groen dwarsbandje. Bonte 

staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline dominant bont D groen  

International term: pale headed opaline dominant pied D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: D groen met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: D groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: D groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: D groen met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: D groen met bontpatroon.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal D groen dwarsbandje. Bonte 

staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline dominant bont DD groen  

International term: pale headed opaline dominant pied DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: DD groen met een bontpatroon.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. Ook op de mantel en 

vleugeldek wordt een bontpatroon gevraagd.  

Grote vleugelpennen: DD groene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag. Bonte pennen zijn 

toegestaan. Deze bonte pennen zijn dan zo egaal geel mogelijk.  

Vleugelbochten: DD groen of geel, afhankelijk van het bontpatroon en duimveertjes geel.  

Stuit: DD groen met een bontpatroon. 

Onderstaartdekveren: DD groen met een bontpatroon.  
Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal DD groen dwarsbandje. Bonte 

staartpennen zijn toegestaan.  

Poten: gaande van grijs tot bleekroze.  

Nagels: elke nagel kan verschillend gekleurd zijn of donkergijs of hoornkleurig.  
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Opaline-cinnamon-ino: 

Opmerkingen bij opaline-cinnamon-ino: 

• Het bezit van de donkerfactor in deze mutatiecombinatie is niet steeds zichtbaar. Dat is het geval 

bij de volgende mutatiecombinaties: 

- opaline-cinnamon-ino groen; 

- opaline-cinnamon-ino aqua; 

- opaline-cinnamon-ino turquoise; 

- oranjemasker opaline-cinnamon-ino; 

- pale headed opaline-cinnamon-ino. 
In de standaard is telkens de combinatie zonder donkerfactor(en) opgenomen. 

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon-ino groen  

International term: opaline-cinnamon-ino green 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon-ino D groen  

International term: opaline-cinnamon-ino D green 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon-ino DD groen  

International term: opaline-cinnamon-ino DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een lichtbruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met een lichtbruine waas-gele buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met een lichtbruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: geel met een lichtbruine waas.  

Onderstaartdekveren: geel met een lichtbruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal geel met een lichtbruine waas 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze met bruingrijze tint.  

Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.  

 

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon-ino *blauw*  

International term: opaline-cinnamon-ino *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: heel lichtblauw met een lichtbruine waas. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: heel lichtblauwe met een lichtbruine waas-witte buitenvlag en witte binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit.  
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Stuit: heel lichtblauw met een lichtbruine waas. 

Onderstaartdekveren: heel lichtblauw met een lichtbruine waas. 

Staartpennen: voor het grootste deel wit met een smal heel lichtblauw met een lichtbruine waas 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon-ino D *blauw*  

International term: opaline-cinnamon-ino D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: heel licht D blauw met een lichtbruine waas. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: heel licht D blauwe met een lichtbruine waas-witte buitenvlag en witte binnen-

vlag.  

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: heel licht D blauw met een lichtbruine waas. 

Onderstaartdekveren: heel licht D blauw met een lichtbruine waas. 

Staartpennen: voor het grootste deel wit met een smal heel licht D blauw met een lichtbruine waas 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon-ino DD *blauw*  

International term: opaline-cinnamon-ino DD *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: heel licht DD blauw met een lichtbruine waas. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: heel DD blauwe met een lichtbruine waas-witte buitenvlag en witte binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: heel licht DD blauw met een lichtbruine waas. 

Onderstaartdekveren: heel licht DD blauw met een lichtbruine waas. 

Staartpennen: voor het grootste deel wit met een smal heel licht DD blauw met een lichtbruine waas 
dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: opaline-cinnamon-ino aqua  

International term: opaline-cinnamon-ino aqua 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon-ino D aqua  

International term: opaline-cinnamon-ino D aqua 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon-ino DD aqua  

International term: opaline-cinnamon-ino DD aqua 

 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: zachtgele-crèmegele buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel.  

Stuit: zachtgeel. 

Onderstaartdekveren: zachtgeel.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal zachtgeel dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig 

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon-ino turquoise  

International term: opaline-cinnamon-ino turquoise 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon-ino D turquoise  

International term: opaline-cinnamon-ino D turquoise 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon-ino DD turquoise  

International term: opaline-cinnamon-ino DD turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: lichtroze wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: lichtroze wit met een grijsachtige oorvlek. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: vrijwel wit met iets lichtgele waas. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder en geler dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: lichtbruine-witte buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit met iets lichtgele waas en duimveertjes wit.  

Stuit: vrijwel wit met iets lichtgele waas. 

Onderstaartdekveren: vrijwel wit met iets lichtgele waas. 

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal vrijwel wit met iets lichtgele 
waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  
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Kleurbenaming: opaline-cinnamon-ino violet D *blauw*  

International term: opaline-cinnamon-ino violet D *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: heel lichtviolet met een lichtbruine waas. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: heel lichtviolette met een lichtbruine waas-witte buitenvlag en witte binnenvlag.  

Vleugelbochten: heel lichtviolet met een lichtbruine waas en duimveertjes wit.  

Stuit: heel lichtviolet met een lichtbruine waas. 

Onderstaartdekveren: heel lichtviolet met een lichtbruine waas. 

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal heel lichtviolet met een 

lichtbruine waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon-ino violetfactorig D aqua 

International term: opaline-cinnamon-ino violet factored D aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: zachtgeel met een violette gloed. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: zachtgele met een violette gloed-crèmegele buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: zachtgeel met een violette gloed en duimveertjes zachtgeel.  

Stuit: zachtgeel. 

Onderstaartdekveren: zachtgeel met een violette gloed.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal zachtgeel met een 

violette gloed dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig 

 

Kleurbenaming: opaline-cinnamon-ino violet D turquoise 

International term: opaline-cinnamon-ino violet D turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 
Wangen: lichtroze wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: lichtroze wit met een grijsachtige oorvlek. 

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: vrijwel wit met een iets lichtgele waas. 

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder en geler dan de rest van het lichaam..  

Grote vleugelpennen: witte met een iets lichtgele waas-witte buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: wit met een iets lichtgele waas en duimveertjes wit.  

Stuit: vrijwel wit met lichtgele waas. 
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Onderstaartdekveren: vrijwel wit met een lichtgele waas. 

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal vrijwel wit met een lichtgele 

waas dwarsbandje.  

Poten: bleekroze.  

Nagels: hoornkleurig.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline-cinnamon-ino groen  

International term: orange face opaline-cinnamon-ino green 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline-cinnamon-ino D groen  

International term: orange face opaline-cinnamon-ino D green 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline-cinnamon-ino DD groen  

International term: orange face opaline-cinnamon-ino DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek.  

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een lichtbruine waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: gele met een lichtbruine waas-gele buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met een lichtbruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: geel met een lichtbruine waas.  

Onderstaartdekveren: geel met een lichtbruine waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal geel met een lichtbruine waas 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze met bruingrijze tint.  

Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline-cinnamon-ino groen  

International term: pale headed opaline-cinnamon-ino green 

Kleurbenaming: pale headed opaline-cinnamon-ino D groen  

International term: pale headed opaline-cinnamon-ino D green 

Kleurbenaming: pale headed opaline-cinnamon-ino DD groen  

International term: pale headed opaline-cinnamon-ino DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders.  

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek.  

Kin, voorhals en bovenborst: roze.  

Ogen: bordeauxrood met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: geel met een lichtbruine waas.  
Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: gele met een lichtbruine waas-gele buitenvlag en beige binnenvlag.  

Vleugelbochten: geel met een lichtbruine waas en duimveertjes geel.  

Stuit: geel met een lichtbruine waas.  

Onderstaartdekveren: geel met een lichtbruine waas.  
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Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een sma, geel met een lichtbruine waas 

dwarsbandje.  

Poten: bleekroze met bruingrijze tint.  

Nagels: hoornkleurig met bruingrijze tint. 
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Opaline DF misty 

Kleurbenaming: opaline DF misty groen  

International term: opaline DF misty green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistygroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: mistygroene-gele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: mistygroen en duimveertjes geel.  

Stuit: mistygroen. 

Onderstaartdekveren: mistygroen.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal mistygroen dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline DF misty *blauw*  

International term: opaline DF misty *blue* 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistyblauw.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: mistyblauwe-witte buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: mistyblauw en duimveertjes wit.  

Stuit: mistyblauw. 

Onderstaartdekveren: mistyblauw. 

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal mistyblauw dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline DF misty aqua  

International term: opaline DF misty aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: misty aqua.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: misty aqua-crèmegele buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: misty aqua en duimveertjes crèmekleurig.  



Editie 2020 - Versie 4.3 Uitgave 31/12/2021 Agapornis roseicollis II 108 

Stuit: misty aqua. 

Onderstaartdekveren: misty aqua.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal misty aqua dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: opaline DF misty turquoise  

International term: opaline DF misty turquoise 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk.  

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistyturquoise.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. 

Grote vleugelpennen: mistyturquoise buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: mistyturquoise en duimveertjes wit.  

Stuit: mistyturquoise. 

Onderstaartdekveren: mistyturquoise.  

Staartpennen: voor het grootste deel grijswit met aan de uiteinden een smal mistyturquoise dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline DF misty groen  

International term: orange face opaline DF misty green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistygroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: mistygroene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: mistygroen en duimveertjes geel.  

Stuit: mistygroen.  

Onderstaartdekveren: mistygroen.  

Staartpennen: voor het grootste deel oranje met aan de uiteinden een smal mistygroen dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 
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Kleurbenaming: pale headed opaline DF misty groen  

International term: pale headed opaline DF misty green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, flanken, buik en anaalstreek: mistygroen.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam.  

Grote vleugelpennen: mistygroene buitenvlag en grijszwarte binnenvlag.  

Vleugelbochten: mistygroen en duimveertjes geel.  

Stuit: mistygroen.  

Onderstaartdekveren: mistygroen.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal mistygroen dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs. 

 

 



Editie 2020 - Versie 4.3 Uitgave 31/12/2021 Agapornis roseicollis II 110 

Opaline DM jade 

 

Kleurbenaming: opaline DM jade groen (man)  

International term: opaline DM jade green  

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk gele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: bijna geel.  

Stuit: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal bijna geel dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

  

 

Kleurbenaming: opaline DM jade groen (pop)  

International term: opaline DM jade green  

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

 

 

Kleurbenaming: opaline DM jade D groen (man) 

International term: opaline DM jade D green 
 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk donkergele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: bijna donkergeel.  

Stuit: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal bijna donkergeel dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  
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Kleurbenaming: opaline DM jade D groen (pop) 

International term: opaline DM jade D green 

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

 

 

Kleurbenaming: opaline DM jade DD groen (man) 

International term: opaline DM jade DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieprood tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieprood met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieprood. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk olijfgele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: bijna olijfgeel.  

Stuit: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas. 

Staartpennen: voor het grootste deel rood met aan de uiteinden een smal bijna olijfgeel dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: opaline DM jade DD groen (pop) 

International term: opaline DM jade DD green 

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: opaline DM jade *blauw* (man)  

International term: opaline DM jade*blue*  

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna wit met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: bijna wit met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna wit met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal bijna wit met een beperkte 

donkere waas dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

  

 

Kleurbenaming: opaline DM jade *blauw* (pop)  

International term: opaline DM jade *blue*   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

Kleurbenaming: opaline DM jade D *blauw* (man) 

International term: opaline DM jade D *blue* 
 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna wit met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 
lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: bijna wit met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna wit met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal bijna wit met een beperkte 

donkere waas dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  
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Kleurbenaming: opaline DM jade D *blauw* (pop)  

International term: opaline DM jade D *blue*   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

 

 

Kleurbenaming: opaline DM jade DD *blauw* (man) 

International term: opaline DM jade DD *blue* 
 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna wit met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: wit.  

Stuit: bijna wit met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna wit met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal bijna wit met een beperkte 

donkere waas dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

 

Kleurbenaming: opaline DM jade DD *blauw* (pop)  

International term: opaline DM jade DD *blue*   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: opaline DM jade aqua (man)  

International term: opaline DM jade aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal bijna crèmekleurig met 

een beperkte donkere waas dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

  

Kleurbenaming: opaline DM jade aqua (pop)  

International term: opaline DM jade aqua   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

 

 

Kleurbenaming: opaline DM jade D aqua (man)  

International term: opaline DM jade D aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  
Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal bijna crèmekleurig met 

een beperkte donkere waas dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  
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Kleurbenaming: opaline DM jade D aqua (pop)  

International term: opaline DM jade D aqua   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

 

 

Kleurbenaming: opaline DM jade DD aqua (man)  

International term: opaline DM jade DD aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal bijna crèmekleurig met 

een beperkte donkere waas dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

  

Kleurbenaming: opaline DM jade DD aqua (pop)  

International term: opaline jade DD aqua   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: opaline DM jade turquoise (man)  

International term: opaline DM jade turquoise  

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas. 

Onderstaartdekveren: bijna wit-lichtgeel met een beperkte turquoise waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel lichtroze met aan de uiteinden een smal bijna wit-lichtgeel met een 

beperkte donkere waas dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

  

Kleurbenaming: opaline DM jade turquoise (pop)  

International term: opaline DM jade turquoise   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

 

 

Kleurbenaming: opaline DM jade D turquoise (man)  

International term: opaline DM jade D turquoise  

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  
Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel lichtroze met aan de uiteinden een smal bijna wit-lichtgeel met een 

beperkte donkere waas dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  
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Kleurbenaming: opaline DM jade D turquoise (pop)  

International term: opaline DM jade D turquoise   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

 

 

 

Kleurbenaming: opaline DM jade DD turquoise (man)  

International term: opaline DM jade DD turquoise  

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel lichtroze met aan de uiteinden een smal bijna wit-lichtgeel met een 

beperkte donkere waas dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

  

Kleurbenaming: opaline DM jade DD turquoise (pop)  

International term: opaline DM jade DD turquoise   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: oranjemasker opaline DM jade groen (man)  

International term: orange face opaline DM jade green  

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk gele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: bijna geel.  

Stuit: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel dieporanje met aan de uiteinden een smal bijna geel met een 

beperkte donkere waas dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline DM jade groen (pop)  

International term: orange face opaline DM jade green  

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

  

Kleurbenaming: oranjemasker opaline DM jade D groen (man) 

International term: orange face opaline DM jade D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk donkergele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  
Vleugelbochten: bijna donkergeel.  

Stuit: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel dieporanje met aan de uiteinden een smal bijna donkergeel met een 

beperkte donkere waas dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  
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Kleurbenaming: oranjemasker opaline DM jade D groen (pop) 

International term: orange face opaline DM jade D green 

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline DM jade DD groen (man) 

International term: orange face opaline DM jade DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: dieporanje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: dieporanje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: dieporanje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk olijfgele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: bijna olijfgeel.  

Stuit: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas. 

Staartpennen: voor het grootste deel dieporanje met aan de uiteinden een smal bijna olijfgeel met een 

beperkte donkere waas dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: oranjemasker opaline DM jade DD groen (pop) 

International term: orange face opaline DM jade DD green 

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: pale headed opaline DM jade groen (man)  

International term: pale headed opaline DM jade green  

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk gele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: bijna geel.  

Stuit: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna geel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal bijna geel met een beperkte 

donkere waas dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline DM jade groen (pop)  

International term: pale headed opaline DM jade green  

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

  

Kleurbenaming: pale headed opaline DM jade D groen (man) 

International term: pale headed opaline DM jade D green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk gele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  
Vleugelbochten: bijna donkergeel.  

Stuit: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna donkergeel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal bijna donkergeel met een 

beperkte donkere waas dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  
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Kleurbenaming: pale headed opaline DM jade D groen (pop) 

International term: pale headed opaline DM jade D green 

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline DM jade DD groen (man) 

International term: pale headed opaline DM jade DD green 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk olijfgele buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: bijna olijfgeel.  

Stuit: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna olijfgeel met een beperkte donkere waas. 

Staartpennen: voor het grootste deel roze met aan de uiteinden een smal bijna olijfgeel dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

Kleurbenaming: pale headed opaline DM jade DD groen (pop) 

International term: pale headed opaline DM jade DD green 

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Kleurbenaming: opaline DM jade violetfactorig D aqua (man)  

International term: opaline DM jade violetfactored D aqua 

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: roze oranje tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: roze oranje met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: roze oranje. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna crèmekleurig met een beperkte met een beperkte 

donkere waas, die zich hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bijna crèmekleurig met een beperkte violet D aqua waas. 

Onderstaartdekveren: bijna crèmekleurig met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel roze oranje met aan de uiteinden een smal bijna crèmekleurig met 

een beperkte donkere waas dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

  

 

Kleurbenaming: opaline DM jade violetfactorig D aqua (pop)  

International term: opaline DM jade violetfactored D aqua   

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

 

 

Kleurbenaming: opaline DM jade violet D turquoise (man)  

International term: opaline DM jade violet D turquoise  

 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: lichtroze tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: zo wit mogelijk met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: zo wit mogelijk. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 
in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas. 

Onderstaartdekveren: bijna wit-lichtgeel met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel lichtroze met aan de uiteinden een smal bijna wit-lichtgeel met een 

beperkte donkere waas dwarsbandje. 

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  
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Kleurbenaming: opaline DM jade violet D turquoise (pop)  

International term: opaline DM jade violet D turquoise   

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  

 

Kleurbenaming: opaline DM jade violet D *blauw* (man) 

International term: opaline DM jade violet D *blue* 
 

Voorhoofd, kruin, achterhoofd en nek: wit tot de scheiding nek met de schouders. 

Wangen: wit met een grijsachtige oorvlek. 

Kin, voorhals en bovenborst: wit. 

Ogen: donkerbruin met een wit tot crème gekleurde bevederde oogring.  

Snavel: hoornkleurig. Ondersnavel, snavelranden en snavelpunt iets groenachtig.  

Onderborst, buik, flanken en anaalstreek: bijna wit met een beperkte donkere waas, die zich 

hoofdzakelijk ter hoogte van de broekbevedering bevindt.  

Mantel en vleugeldekveren: een nuance donkerder dan de rest van het lichaam. De eumelanine in het 

vleugeldek is visueel minstens voor ongeveer 50% gereduceerd en vertoont soms een iets grotere reductie 

in de kern van een aantal veren wat een licht gezoomd of gepareld effect kan teweegbrengen.  

Grote vleugelpennen: een duidelijk witte buitenvlag en een bijna heel witte binnenvlag met een 

lichtgrijze rand.  

Vleugelbochten: wit met een beperkte donkere waas.  

Stuit: bijna wit met een beperkte donkere waas.  

Onderstaartdekveren: bijna wit met een beperkte donkere waas.  

Staartpennen: voor het grootste deel wit met aan de uiteinden een smal bijna wit met een beperkte 

donkere waas dwarsbandje.  

Poten: grijs.  

Nagels: lichtgrijs.  

 

 

Kleurbenaming: opaline DM jade violet D *blauw* (pop)  

International term: opaline DM jade violet D *blue* 

 

Zoals de man, maar de reductie van het eumelanine op het lichaam is groter bij de pop.  
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Aangebrachte aanpassingen / updates: 

 

Versie 1.0: starversie 

 

Versie 1.1: online op 15/9/2015 

 

• Kobaltblauw overal vervangen door D blauw 

 

Versie 3.0: online op 01/01/2017 

• Lijst deelnemende bonden aangepast 

 

Versie 4.0: online op 01/01/2017 

• Algemene aanpassingen - opaline combinaties met pale toegevoegd 

 

Versie 4.1: (08/09/2018) 

• Parkietensocieteit Nederland toegevoegd als deelnemende organisatie 

 

Versie 4.2: (13/05/2020) 

• Oranjemasker opaline DF misty groen, pale headed opaline DF misty groen 

• Algemene aanpassingen opaline combinaties met DM jade toegevoegd 

 

Versie 4.3: (31/12/2021) 

• Kleuromschrijving pale fallow aangepast 

 

 

 

 

 

 

 

Over deze standaardeisen en copyright: 
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