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Zwarte lori 

Chalcopsitta  atra atra 
Lengte: 
32 cm 
Kop en masker: 
Zwarte kop met purperen waas. Zwarte naakte huid 
rond het oog en de basis van de onderbek 
Vleugels: 
Zwart met purperen waas 
Lichaam: 
Zwart met purperen waas. Violetbewaasde stuit 
Staart: 
Bovenkant is zwart. Onderkant is olijfgeel met rood 
gemarkeerd 
Aan de basis 
Snavel: 
Zwart 
Ogen: 
Bruine irisring (bij sommige vogels geel) 
Poten: 
Grijs met donkere nagels 
Jonge vogels: 
De naakte huid rond de ogen en de basis van de onderbek is wit. 
De irisring is donkerbruin. De bevedering is iets minder egaal van kleur. 
 
 

Keurtechnische opmerkingen 
o Een goede conditie wordt vereist 
o De snavel is glanzend zwart en mag niet beschadigd zijn 
o Donkere poten en teennagels  
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BERNSTEINLORI 
Chalcopsitta atra bernsteini 
Lengte: 
34 cm 
Kop en masker: 
Zwart met een purperen waas. Voorhoofd en 
teugels hebben een wijnrode purperachtige 
gloed. 
Zwarte naakte huid rond het oog en de basis 
van de onderbek. 
Vleugels: 
Zwart met een purperen waas. 
Lichaam: 
Zwart met purperen waas. Stuit donkerblauw 
(meer blauw dan bij Atra). Dijen met rode 
waas(minder bij de pop). 
Staart: 
Bovenkant zwart. Onderkant olijfgeel met rood 
gemarkeerd aan de basis. 
Snavel: 
Zwart. 
Ogen: 
Bruine iris 
Poten: 
Grijs met donkere nagels 
Jonge vogels: 
De naakte huid rond de ogen en de basis van de onderbek zijn wit. De iris is donker-
bruin. 
De bevedering is iets minder egaal van kleur dan bij de volwassen vogels. 
 
 

Keurtechnische opmerkingen 
o Een goede conditie wordt vereist 
o De snavel is glanzend zwart en mag niet beschadigd zijn 
o Donkere poten en teennagels  
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RAJAHLORI (FLUWEELLORI) 
Chalcopsitta atra insignis 
Lengte: 
31 cm 
Kop en masker: 
Zwart met een purperen waas, gestreept 
met grijsachtig blauw. Voorhoofd, teugels 
en wangen zijn krachtig rood. Zwarte 
naakte huid rond het oog en de basis van 
de onderbek. 
Vleugels: 
Zwart met een purperen waas. Vleugel-
bocht en vleugelzoom zijn rood. Onder-
vleugeldekveren zijn rood. 
Lichaam: 
Zwart met een purperen waas. De stuit is 
bleekblauw. De dijen zijn rood. De borstve-
ren zijn aan de basis rood met zwarte om-
zoming. 
Jonge vogels:  
Hebben weinig rode tekening en lijken daardoor op bernsteini. 
 
 

Keurtechnische opmerkingen 
o Een goede conditie wordt vereist 
o De snavel is glanzend zwart en mag niet beschadigd zijn 
o Donkere poten en teennagels  
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DUIVENBODELORI 
Chalcopsitta duivenbodei dubois 
Lengte: 
31 cm 
Kop en masker: 
Donkerolijfbruin. Voorhoofd, teugels en voorste gedeelte van de wangen zijn geel. 
Zwarte naakte huid rond de ogen en aan de basis van de onderbek. 
Vleugels: 
Donker olijfbruin. De keel is geel, de nek en de hals 
zijn geel gestreept. De borstveren hebben een gele 
omzoming. De stuit is violetblauw. De dijen zijn 
geel. 
Staart: 
De bovenzijde is donker olijfbruin, de buitenste 
staartveren zijn geel bewaasd 
De onderzijde is bronsachtig van kleur met een vio-
letachtige schijn. 
Snavel: 
Zwart 
Ogen: 
Oranjerode ris 
Poten: 
Donkergrijs met donkere nagels 
Jonge vogels: 
Minder sterk afgelijnde tekening met iets fletsere kleuren. Witte naakte huid rond het 
oog en aan de basis van de onderbek. 
 
Keurtechnische opmerkingen 

o Een goede conditie wordt vereist 
o Gele omzoming op borst en keel moet aanwezig zijn 
o De snavel is glanzend zwart en mag niet beschadigd zijn 
o Donkere poten en teennagels  
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GEELSTREPENLORI 
Chalcopsitta scintillata scintillata 
Lengte: 
31 cm 
Kop en masker: 
De kopkleur is donkerbruin. Het voorhoofd en de teugels zijn rood. De schedel, de oor-
streek en de wangen zijn zwartbruin. De kop- en nekbevedering vertonen een variabele 
groengele soms geeloranje streeptekening. 
Vleugels: 
Donkergroen. Ondervleugeldekveren rood. Gele band 
aan de onderkant van de slagpennen. 
Lichaam: 
Donkergroen. Borst vertoont een geeloranje gestreepte 
tekening, de buik heeft een goudgele streeptekening. 
Deze kleuren kunnen al naar gelang welke vogel varië-
ren van groen, geel en oranje. Dijen zijn rood. 
Snavel: 
Zwart. 
Ogen: 
Iris is geel tot oranjerood. 
Poten: 
Donkergrijs met donkere nagels 
Jonge vogels: de gele strepen op de borst en de 
mantel zijn minder duidelijk en het rood aan de borst-
zijde is minder intensief. 
 
 

 

Keurtechnische opmerkingen 
 

o Voorhoofd en teugels moeten zo zuiver mogelijk rood zijn 
o De bestreping op de borst is variabel, voorkeur aan geeloranje bestreping 
o Donkere vlekken op buik moeten bestraft worden 
o De snavel is glanzend zwart en mag niet beschadigd zijn 
o Donkere poten en teennagels 
o Een goede conditie wordt vereist 
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GROENVLEUGEL-STREPENLORI  
Chalcopsitta sintillata chloroptera 
Verschilt slechts in één kenmerk met de geelstrepenlori, nl de groene ondervleugeldek-
veren. Vaak hebben ze ook een fijnere, meer groengele bestreping over het lichaam, 
maar dit geldt niet altijd. Er zijn veel vogels die een tussenvorm zijn. Dit is te merken 
aan de overgang van groene naar rode ondervleugeldekveren. 

Groenvleugel-strepenlori Geelstrepenlori 
 

Keurtechnische opmerkingen 
o Een goede conditie is noodzakelijk 
o Voorhoofd moet zo zuiver mogelijk rood zijn 
o De bestreping op de borst moet groengeel zijn en mag geen oranje of rood ver-

tonen 
o Donkere vlekken op buik moeten bestraft worden 
o De snavel is glanzend zwart en mag niet beschadigd zijn 
o Donkere poten en teennagels 
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KARDINAALLORI 
Chalcopsitta (Cardeos) cardinalis 
Lengte:  
31 cm 
Kop en masker: 
Rood 
Lichaam: 
Rood, donkerder en bruinachtiger op de rug. Bleek-
gele omzoming aan de veren van het onderlichaam. 
Staart: 
Bruinrood 
Snavel: 
De bovensnavel is zwart met oranje punt, de onder-
snavel is oranje. 
Ogen: 
Oranjerode iris 
Poten: 
Grijs met donkere nagels 
Jonge vogels:  
Bleekrode kleur op de rug en vleugels. Staart is 
korter en meer puntig. De snavel is doforanje met 
zwarte tekening. De iris is dofgeel. 
 

 

 
 
 
 
Keurtechnische opmerkingen: 

o Een goede conditie wordt vereist 
o De snavel mag niet beschadigd zijn, bovensnavel is zwart met oranje punt. 

De ondersnavel is oranje. 
o Donkere poten en teennagels  
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KONINGSLORI 
Eos cyanogenia Bonaparte 1850 
Lengte: 
30 cm 
Kop en masker: 
Rood. Violetblauwe band van het oog tot de bovenste oorstreken. 
Vleugels: 
Rood. Bovenste vleugelgebieden en slagpennen zijn zwart. De buitenrand heeft een 
rode tekening. 
Lichaam: 
Rood. Zwarte vlekken op de flanken. De schou-
derveren en flanken/dijen zijn zwart. 
Staart: 
Zwarte centrale staartveren met rood omzoomde 
buitenste veren. De onderstaartveren zijn rood. 
De buitenste vlaggen zijn zwart. 
Snavel: 
Oranjerood 
Ogen: 
Oranjerode iris 
Poten: 
Donkergrijs met donkere nagels 
Jonge vogels: 
Kop, hals en onderlichaam hebben donkere zomen. Donkere snavel. 
 

Keurtechnische opmerkingen: 
o Een goede conditie wordt vereist 
o De snavel mag niet beschadigd zijn 
o De zwarte vleugelvlek moet zuiver zwart zijn 
o Donkere poten en teennagels  
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MOLUKKENLORI 
Lorius garrulus garullus (Linnaeus 1758) 
Lengte: 
30 cm 
Kop en masker: 
Helder rood met naakte grijszwarte oogring. 
Vleugels 
De vleugels zijn groen met gele vleugelboch-
ten. 
Lichaam: 
Rood  Op de rug bevindt zich meestal een 
gele driehoekige vlek tussen de vleugels. Zij 
varieert van klein tot niet aanwezig. De 
broekbevedering is groen. 
Staart: 
De staart is groen met een breed groen uit-
einde. 
Snavel: 
De snavel is oranjerood. 
Ogen: 
Geelbruine tot oranjerode iris. 
Poten: 
De poten zijn donker met donkere nagels. 
Jonge vogels: 
Meer bruine snavel en donkerbruine iris. 

Ondersoorten: 
Geelmantellori: Lorius garrulus flavopalli-
atus Salvadori 1877: 
Lengte: 27 cm.tot 30 cm  
Als nominaatvorm maar heeft een grote gele rugvlek. 
Morotailori :Lorius garrulus morotaianus (Bemmel 1940) 
Lengte: 30 cm. 
Als nominaatvorm maar met grotere gele rugvlek. De grootte ligt ts L.g.garralus en L.g. 
flavopalliatus in. 
Keurtechnische opmerkingen: 

o Een goede conditie wordt vereist 
o De snavel mag niet beschadigd zijn 
o Donkere poten en teennagels  
o Gezien de ondersoorten onderling verpaard zijn, worden vogels met of zonder 

rugvlek aanvaard. 
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VIOOLTJESLORI 
Psitteuteles goldiei (Sharpe 1882) 
Lengte: 
20 cm 
Kop en masker: 
Overwegend paarsrood met helder purperrode schedel. De wangen zijn roodachtig 
paars met blauwe streeptekening. 
Vleugels: 
Vleugels donkergroen. 
Lichaam: 
Borst en buik zijn geelgroen met 
brede verticale donkergroene 
strepen. De rug is donkergroen. 
Staart: 
Groen. Onderstaart is geelgroen. 
Snavel: 
Zwart. 
Poten: 
Donkergrijs 
Pop: 
Het purperrood van de schedel en 
voorhoofd en het paars van de 
wangen zijn minder uitgebreid en 
minder intensief als bij de man. 
Jongen:  
Zijn minder intensief gekleurd. Het rood van de kop is op het voorhoofd beperkt. Verto-
nen al dan niet de maskerkleur. 
 

Keurtechnische opmerkingen: 
o Een goede conditie wordt vereist 
o De snavel mag niet beschadigd zijn 
o De bestreping moet symmetrisch zijn 
o De pootkleur en teennagels moeten egaal van kleur zijn 
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IRISLORI 
Psitteuletes iris iris (Temminck 1835) 
Lengte: 
20 cm 
Kop en masker: 
Groen. Voorhoofd, het voorste deel van de schedel 
en de oogstreep zijn rood. Soms gaat de smalle 
rode oogstreep over in een roodviolette kleur die 
gaat tot achter het oordek. De achterzijde van de 
schedel is grijsblauw, meestal met groen doorwe-
ven. Het oordek is violetblauw. In de nek verschijnt 
een gele band. 
Vleugels: 
De vleugels zijn  donkerder groen. 
Lichaam: 
De borstkleur is geelgroen met een groene om-
zoming. De buikkleur is geelgroen.  
Staart: 
De bovenzijde van de staart is groen en de on-
derzijde olijfgeel. 
Ogen: 
Smalle naakte donkergrijze oogring. De iris is 
oranje. 
Snavel: 
Oranjerood met een gele punt. 
Poten: 
Blauwgrijs met donkere nagels. 
Jonge vogels: 
Hebben een donkere snavel en een donkere iris. Het rood en het violet zijn minder 
aanwezig. 
ONDERSOORTEN 
Roodkap-irislori: Psitteuteles iris rubripileum 
Zoals nominaatvorm maar het voorhoofd en de schedel zijn volledig rood, zonder licht-
blauwe kleur. Soms is het rood van de schedel doorweven met groene veertjes 
Wettar-irislori: Psitteuteles iris wetterensis (Hellmayr 1912) 
Zoals de nominaatvorm maar in het geheel donkerder groen en ongeveer 2 cm groter. 
De bevedering van de schedel is rood en variabel doorweven met grijsblauw. 
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Keurtechnische opmerkingen: 
o Een goede conditie wordt vereist 
o Het voorhoofd moet zo zuiver mogelijk van kleur zijn 
o De oorvlek moet goed afgelijnd zijn 
o De snavel mag niet beschadigd zijn 
o Donkere poten en teennagels  
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RODE LORI 
Eos bornea bornea (Linnaeus 1758) 
Lengte: 
27 tot 32 cm 
Kop en masker: 
Helderrood 
Vleugels: 
Rode vleugels waarover een blauwe 
band van ongeveer 2 cm breed loopt. De 
grote slagpennen zijn zwart met rode 
spiegels, de kleine slagpennen zijn rood.  
Lichaam: 
Helder rood. De aarsbevedering is over-
wegend donkerblauw. 
Staart: 
Dofrood 
Ogen: 
De smalle naakte oogring is blauwgrijs. 
Snavel: 
Oranjerood 
Poten: 
Grijszwart met donkere nagels. 
ONDERSOORT: 
Rode Burulori: Eos bornea cyanonot-
hus (Vieillot 1818) 
Lengte: 28 cm.  
Is kleiner dan de nominaatvorm en zijn geheel donkerder rood, alsof er een donkere 
waas over het verenkleed ligt. 
De raszuivere komt praktisch niet meer voor. 
 

Keurtechnische opmerkingen: 
o Kop en lichaam zijn zuiver rood. 
o Vleugeldek zo egaal mogelijk van kleur. 
o Het blauw op de vleugels moet goed zichtbaar zijn, maar heeft soms uitlopers 

naar de vleugelpennen 
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SCHUBBENLORI 
Trichoglossus chlorolepidotus chlorolepidotus 
Lengte: 
23 cm 
Kop en masker: 
Groen met blauwe aanslag op kruin. 
Vleugels: 
De ondervleugeldekveren en de band aan 
de onderzijde van de slagpennen zijn 
oranjerood. 
Lichaam: 
De nek, hals en borst zijn voorzien van 
brede gele zomen. De dijen en de zijkan-
ten van het lichaam zijn geel doorweven.  
Staart: 
De onderstaartdekveren zijn geel doorweven. De basis van de buitenste staartveren is 
breed gezoomd met een oranjerode bin-
nenvlag.  
Ogen: 
De smalle naakte oogring is grijs, de iris 
oranjegeel. 
Snavel: 
Oranje 
Poten: 
Grijs met donkere nagels. 
Jonge vogels: 
De snavel en de iris zijn donker gekleurd. 
Ondersoort: 
Kleine schubbenlori:Trichoglossus chlorolepidotus neglectus 
Zoals de nominaatvorm maar kleiner. Lengte: 21 cm. 
 

Keurtechnische opmerkingen: 
o Rode veertjes op borst, buik, onderbuik en flanken foutief.  
o Donkere poten en nagels 
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MUTATIES: 
 
D groen, DD groen, grijsgroen, bont, cinnamon, lutino, dilute en blauwe mutaties 

 

 

 

DDgroen en Dgroen Cinnamon schubbenlori Dilute en cinnamon 

 
 

 

Bonte schubbenlori Schubbenlori wildkleur en 
lutino  
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ORNAATLORI 
Trichoglossus (Trichoglossus) ornatus (Linnaeus 1758) 
Lengte: 
25 cm 
Kop en masker: 
Het voorhoofd, de kruin en het voorste gedeelte van de oorstreek zijn paarsblauw. Het 
achterste gedeelte van de oorstreek is rood. De bevedering op de achterzijde van de 
kop is rood met donkerblauwe zomen 
Vleugels: 
Bovenzijde vleugels is groen. De ondervleugel 
dekveren zijn geel. 
Lichaam: 
De lichaamskleur is overwegend groen. Aan 
weerszijden van de hals bevindt zich een gele 
band. De hals en de borst zijn rood met een 
blauwzwarte omzoming. De rug is groen. Buik en 
broekbevedering zijn groen met gele streepjes. 
Staart: 
De onderzijde is geel. 
Ogen: 
Een smalle naakte zwarte oogring. De iris is rood. 
Snavel: 
De snavel is oranje. 
Poten: 
De poten zijn grijs met donkere nagels. 
 

 

Keurtechnische opmerkingen: 
o De gele band op de zijkant van de hals moet zuiver geel zijn 
o Zwarte vlekjes op het vleugeldek zijn foutief 
o Gele vlekjes op de borst zijn een fout 
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GROENNEKLORI 
Trichoglossus (Trichoglossus) haematodus (Linnaeus 1771) 
Lengte: 
26-28 cm 
Kop en masker: 
Het voorhoofd, het voorste deel van de schedel, de wangen, de teugel en de kin zijn 
blauw. Deze blauwe kleur gaat op het achterste gedeelte van de schedel, de bovenzijde 
van de borst en de achterzijde van de wangen over in een bruinzwarte kleur. 
Vleugels: 
De ondervleugeldekveren zijn rood en de onder-
kant van de vleugelpennen is geel met brede 
zwarte zomen.  
Lichaam: 
Overwegend groene kleur. In de nek bevindt zich 
een groengele band. De veren van de borst zijn 
rood met blauwzwarte zomen. De buik is donker-
groen. De aarsbevedering is geelgroen met don-
kergroene zomen, net als de dijen en de onder-
staartdekveren.  
Staart: 
De bovenzijde is groen. De onderzijde van de 
staart is olijfgeel. 
Ogen: 
De naakte smalle oogring is grijs. De iris is rood-
bruin. 
Snavel: 
Oranjerood. 
Poten: 
Grijs met donkere nagels. 
 

 

Keurtechnische opmerkingen: 
o Heeft een vrij intensieve tekening op de keel. Deze tekening mag niet onderbro-

ken zijn. 
o Rode veertjes in de nekband zijn een fout.  
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ROODNEKLORI 
Trichoglossus (Trichoglossus) rubri-
torquis Vigors &Horsfield 1827 
Lengte: 
28-30 cm 
Kop en masker: 
De kop is helder violetachtig blauw met 
lichtblauwe schachttekening. De hals en 
de zijkanten van de nek zijn zwartachtig 
violetblauw. De nekband is oranjerood. 
Achter deze nekband volgt een violet-
blauwe band die naar de rug toe door-
spekt is met oranjerode veren. 
Vleugels: 
Groen. De ondervleugeldekveren zijn 
rood. De onderkant van de slagpennen 
is geel met brede zwarte uiteinden. 
Lichaam: 
Groen. De borst is geeloranje tot diep 
oranjerood zonder zomen aan de veren. 
De buik is groen tot blauwachtig zwart. 
Op de dijen bevinden zich gele veervel-
den. 
Staart: 
De staart is aan de bovenkant groen en 
aan de onderzijde olijfgeel. Op de on-
derstaartdekveren bevinden zich gele 
veervelden. 
Ogen: 
De smalle naakte oogring is grijs, de iris roodbruin. 
Snavel: 
De snavel is oranjerood. 
Poten: 
Grijs met donkere nagels. 
 

 

Keurtechnische opmerkingen: 
o Schubtekening op de borst en nek is een fout 
o Zuiver snavel vereist 
o Donkere poten en teennagels 
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MUTATIES: 
  

 Roodneklori wildkleur en lutino 
  

Roodneklori grijsgroen   
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LORI VAN DE BLAUWE BERGEN 
Trichoglossus moluccanus moluccanus 
Lengte: 
30 cm 
Kop en masker: 
Violetblauw gestreept. 
Vleugels: 
Groen. De ondervleugeldekveren zijn rood, de onderkant van de slagpennen is geel 
met brede zwarte uiteinden. 
Lichaam: 
Groene nekband. De borstkleur varieert van geel naar helder oranjerood. De buik is 
violetblauw naar de flanken toe overgaand in oranje. De rugkleur is groen. 
Staart: 
Boven groen, de onderstaartdekveren zijn 
geeloranje. 
Snavel:  
Rood. 
Ogen: 
Oranjerode iris 
Poten: 
Grijs met donkere nagels. 
ONDERSOORTEN: 
Noordelijke lori van de Blauwe Bergen 
(Trichoglossus m.septentrionalis Robinson 
1900) 
 Is kleiner van formaat: 25 cm 
 Kop en buikvlek zijn blauw zonder vio-

lette kleur. 
Zuidelijke lori van de Blauwe Bergen (Trichoglossus m.eyrei Mathews 1912) 
 Formaat is 30 cm 
 Lichter gekleurd dan nominaatvorm.  
 De borst is eerder geel dan oranjerood en het blauw op de buik is minder uitgebreid. 
Keurtechnische opmerkingen 

o Borstkleur mag geen donkere omzoming vertonen. Geel aan beide zijden van de 
borst is geen fout, doch hoe egaler van kleur hoe beter. 

o De aflijning tussen borst en buik moet zo strak mogelijk zijn. 
o De kopkleur mag geen donkere waas vertonen. 
o Nekkleur moet zuiver zijn. 
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Lori van de Blauwe Bergen – MUTATIES 
   

Bont Fallow Gepareld 

 

  

DD groen  Roodbuik is een selectievorm 
en niet aanvaard 

Roodborst is een selectievorm 
en niet aanvaard 
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Lutino Blauw Dilute groen – Dilute olijfgroen 
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LENTEPAPEGAAITJE 
Loriculus vernalis (Sparrman 1787) 
Lengte: 
13 cm 
Kop en masker: 
Geelgroen met een blauwe keelvlek. 
Vleugels: 
Groen. Aan de onderzijde groenachtig blauw. 
Lichaam: 
Algemeen verenkleed groen, de onderrug en 
de bovenstaartdekveren zijn rood. 
Snavel: 
Donker koraalrood met een gele punt. 
Ogen: 
Geelachtig witte of donkerbruine iris. 
Poten: 
Bruinachtig met grijze nagels. 
Jonge vogel: 
Voorhoofd en wangen dof grijsachtig groen. Groene veertjes op de rode stuit. Snavel is 
lichtoranje. 
 
 

Keurtechnische opmerkingen: 
o Een goede conditie wordt vereist. 
o Blauwe keelvlek moet aanwezig zijn  
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FILIPIJNSE HANGPAPEGAAI 
Loriculus philippensis philippensis(Statius Müller 1776) 
Lengte: 
14 cm 
Kop en masker: 
Groen. Voorhoofd en voorkruin zijn rood Kruin en nek hebben een goudgele waas. In 
de nek bevindt zich een smalle oranjegouden band. Onder de snavel bevindt zich een 
grote oranjerode halsvlek die zich tot de bovenborst uitstrekt. 
Vleugels: 
Groen. Onderkant is groenachtig blauw. De grote onderdekveren zijn blauw. 
Lichaam: 
Algemeen verenkleed is groen en naar be-
neden toe lichter en geelachtiger. De onder-
rug en de bovenstaartdekveren zijn rood. 
Lichtblauwe vlekken op stuitzijden. 
Staart: 
Bovenzijde is groen, de onderzijde is groen-
blauw. 
Snavel: 
Oranjerood. 
Ogen: 
Donkerbruine iris 
Poten: 
Bruinachtig roze met donkere nagels 
Poppen: 
Geen rood aan de keel en borst, maar wel 
een geelachtige waas. Het voorste gedeelte van de wangen is hemelsblauw. Het rood 
op de kruin is beperkt tot het voorhoofd. 
Jonge vogels: 
Zoals de poppen. 
 

 

Keurtechnische opmerkingen: 
o Goed conditie wordt vereist 
o De oranjerode halsvlek moet zo goed mogelijk afgelijnd zijn 
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Ondersoorten 
Mindoro-hangpapegaai: (Loriculus p. Mindorensis Steere 1890) 
Donkerrode borstvlek (geen oranje) 
Donkergroene rug zonder waas en nekband 
Negros hangpapegaai (Loriculus p. Regulus Souancé) 
Dieprode borstvlek 
Gele kruin (bij nominaatvorm is voorste gedeelte van de kruin rood met goudgele 
waas). 
Sulu-hangpapegaai (Loriculus p. Bonapartei Souancé 1856) 
Zwarte snavel  
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BLAUWKROONTJE 
Loriculus galgulus 
Lengte:  
12 cm 
Kop en masker: 
Groen met donkerblauwe kruin. Onder de snavel bevindt 
zich een rode halsvlek. 
Vleugels: 
Groen. Onderkant is groenachtig blauw. 
Lichaam: 
Algemeen verenkleed is groen, naar beneden toe iets 
lichter van kleur. Op de bovenzijde van de rug bevindt 
zich een goudgele (driehoekige) vlek. De stuit is rood. 
Staart: 
Bovenzijde is donkergroen. De onderzijde groenachtig 
blauw. De bovenstaartdekveren zijn rood.  
Snavel 
Zwart. 
Ogen: 
Donkerbruine iris. 
Poten: 
Rozebruin met donkere nagels. 
Poppen: 
Zijn doffer en geelachtiger van kleur. Geen rood aan de 
keel. Geen gele dwarsband op de lage rug. Zwak blauw 
op de kruin. Zwak geel op de mantel. 
Jonge vogels: Zijn doffer van kleur. Blauwe kruin en ge-
le mantel afwezig. Stuit is groen met iets donkerrode ve-
ren. De keel is groen, de snavel hoornkleurig en de poten 
roze kleurig. 
 

 
 
Keurtechnische opmerkingen: 

o Goede conditie wordt vereist 
o Rode veertjes in de nek zijn foutief.  
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PATAGONISCHE ROTSPARKIET 
Cyanoliseus patagonus patagonus 
Lengte: 
45 cm 
Kop en masker: 
Hoofdkleur is olijfbruin. Het bruin aan de kop en de 
hals is intensiever. 
Vleugels: 
De vleugelboeg en de vleugeldekveren zijn olijfkleu-
rig. De buitenste vleugelpennen zijn blauw. 
Lichaam: 
De zijkanten van de borst hebben een witte tekening. 
(Bij sommige vogels is deze volledig afwezig) De be-
vedering in het midden van de buik en op de dijen is matrood. 
De onderrug, de zijkanten van de buik en de bovenzijde van 
de dijen zijn geel met een lichte olijfkleurige aanzet. De rode 
vlek op de buik is omgeven door gele veren.  
Staart: 
De bovenzijde is olijfgroen en blauw bewaasd. De onderzijde 
is donkergrijs. 
Ogen: 
Brede witte naakte oogring met witachtig gele iris. 
Snavel: 
Zwart. 
Poten: 
Vleeskleurig met gekleurde nagels. 
ONDERSOORTEN: 
Cordoba rotsparkiet (Cyanoliseus patagonus conlara Nores & 
Yzurieta 1983) 
Zoals de nominaat maar zonder witte tekening aan de zijkanten van 
de borst. De borstkleur is donkergrijs.  
Andes rotsparkiet (Cyanosiseus patagonus andinus Dabbene 
& Lillo 1913)Zoals de nominaat maar de lichaamskleur is donker-
der en doffer. De hals is donkerbruin. De borst vertoont geen witte 
tekening. De buikvlek is donker olijfrood met weinig matgele veren 
eromgeen. De onderrug is vuil olijfgeel. 
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Keurtechnische opmerkingen: 
o De nominaatvorm en de Andes rotsparkiet komen we praktisch niet meer te-

gen op onze TT. 
o Cordoba rotsparkiet 
o Aan beide zijden van de keel is meestal een witte vlek zichtbaar. Hier zeker 

soepel mee omspringen. Voorkeur wordt gegeven aan zuivere keel. 
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BONTE BOER (SENEGALPAPEGAAI) 
Poicephalus) senegalus senegalus (Linnaeus 1766) 
Lengte: 
23 cm 
Kop en masker: 
De kop is grijs. Op de wangen lichter grijs dan op voorhoofd en schedel.  
Vleugels: 
De vleugels zijn groen. De onderzijde is geel. 
Lichaam: 
De bovenzijde is groen. De borst is groen. De buik is 
geel. 
Staart: 
De staart is bruinachtig groen. 
Ogen: 
De iris is geel. 
Snavel: 
De snavel is grijszwart. 
Poten: 
Grijsbruin met donkere nagels. 
 
 

 
 
 
 
 
Keurtechnische opmerkingen: 

o Op onze TT zijn de meeste vogels meer oranjegeel. Hier soepel mee om-
springen. 

o De geelbuik is kleiner en intensiever van kleur. De kopkleur is fletser. 
o De roodbuik is groter en heeft een minder strakke aflijning. Ook de broekkleur 

kan verschillend zijn. ( kan wijzen op een geslachtskenmerk) 
 
 

 
 
 



Filip Reso - KBOF   

 
 
 
 
Ondersoorten: 
Oranjebuik-Senegalpapegaai: (Poicepha-
lus senegalus mesotypus Reichenow 
1910) 
Zoals de nominaatvorm, maar de buikkleur is 
meer geeloranje dan geel. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Roodbuik-Senegalpapegaai: (Poicephalus 
senegalus versteri Finsch 1863) 
Zoals nominaatvorm maar de buikkleur is oran-
jerood  
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MEYERPAPEGAAI 
Poicephalus meyeri meyeri 
Lengte: 
21 cm 
Kop en masker: 
Kop is grijsbruin. Op de schedel bevinden zich gele 
veertjes die een soort band vormen op de kruin.(niet 
op het voorhoofd) 
Vleugels: 
De vleugelbocht en de onderste vleugeldekveren zijn 
geel. De vleugeldekveren en de slagpennen zijn grijs-
bruin.  
Lichaam: 
Rug en bovenborst zijn grijsbruin. De onderzijde van 
de borst en buik is bleekgroen tot groen. De onderrug 
en de stuit zijn hemelsblauw. De dijen zijn geel.  
Staart: 
De bovenzijde van de staart is bruin, de onderzijde is 
donkergrijs. De onderstaartdekveren zijn bleekgroen 
tot groen. 
Ogen: 
De naakte oogring is zwart, de iris is oranjerood. 
Snavel: 
Zwart. 
Poten: 
Donkergrijs met donkere nagels. 
Jonge vogels:  
Vertonen op de rug bruine veren met brede groene omzoming. Alle gele veertjes wor-
den door bruine veertjes onderbroken en zijn nog niet intensief. 

o  

Keurtechnische opmerkingen: 
Gele veertjes op voorhoofd zijn foutief. Mogen enkel op de kruin voorkomen. Voorkeur 
wordt gegeven aan vogels die geen gele veren hebben op voorhoofd.  
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Ondersoorten: 
  

Oeganda-Meyerpapegaai: Poicephalus 
meyeri saturatus 
Groene onderborst en buik//gele veren op 
kop//stuit is lichtblauw soms groenblauw 
 

Oost-Afrikaanse Meyerpapegaai: Poi-
cephalus meyeri matschiei  
Onderborst & buik zijn licht tot helder-
blauw//gele vlek van voorhoofd tot voorbij 
ogen// 
Stuit is helderblauw 

  

Zuid-Afrikaanse Meyerpapegaai: Poicep-
halus meyeri transvaalensis 
Helderblauwe onderborst en buik//gele veren 
op de kop//helderblauwe stuit. 

Damaraland-Meyerpapegaai: Poicephalus 
meyeri damarensis 
Helderblauwe onderborst en buik//geen gele 
kopveren//stuit is helderblauw. 

  

Angola-Meyerpapegaai: Poicephalus 
meyeri reichenowi 
Onderborst en buik zijn groen met zachte 
blauwe waas//geen gele veren op kop// 
stuit is helderblauw 
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PRINSES VAN WALESPARKIET 
Spathopterus alexandrae (Gould 1863) 
Lengte: 
40 cm tot 45 cm. 
Kop en masker: 
De schedel en de omgeving van de ogen zijn 
zacht zeeblauw. De achterzijde van de kop is 
geelgroen.  
Vleugels: 
De vleugels en de schouders zijn geelgroen. 
Bij de man is aan de derde vleugelpen een 
spatula. Deze ontbreekt bij de pop. 
Lichaam: 
De nek, en de rug zijn geelgroen. De stuit is violet. De borst, de keel en een gedeelte 
van de wangen zijn rozerood. De onderzijde bij de man is licht geelgroen. 
Staart: 
De geelgroene staart is blauwgroen gebandeerd. Het uiteinde is wit.  
Ogen: 
Licht oranje met rode irisring.  
Snavel: 
Rood. 
Poten: 
Bruin met gekleurde nagels. 
POP: 
Is matter van kleur. Het blauw van de kop is meer 
grijsblauw. De snavel is minder rood. De stuit is 
minder violet van kleur. De spatula ontbreekt. 
 

 
 
 
 
 
Keurtechnische opmerkingen: 
o Jonge vogels lijken op pop. 
o De borstbevedering valt over de schouders bij goede vogels. 
o Kleuregaliteit van bevedering is van belang. 
o Scherpe aflijning bovenzijde keel is noodzakelijke. 
o Bij de man moet de spatula aanwezig zijn. Bij de pop ontbreek de spatula. 
o Stuitkleur zo diep mogelijk violet. Bij poppen is dit iets bleker. 



Filip Reso - KBOF   

 
MUTATIES 

 

 

Lutino Blauw 

Hebben grijze nerven/vleugelpennen. 
Meeste vogels hebben dit niet.(foutief)  

Overgoten Albino 
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SWIFTPARKIET 
Lathamus discolor (Shaw 1790) 
Lengte: 
25 cm 
Kop en masker: 
Hoofdkleur: groen. Het voorhoofd, de hals en het 
voorste deel van de wangen zijn rood. Het rood 
van de wangen is omzoomd met een dunne gele 
rand. Achter deze gele rand gaat de kleur over in 
blauwgroen. De schedel is donkerblauw. 
Vleugels: 
Overwegend groen. De kleine vleugeldekveren 
zijn rood. De vleugelranden zijn donkerblauw. 
Rode vleugelbocht.. 
Lichaam: 
De borst en de buik zijn geelachtig groen. De rug 
is grasgroen. 
Staart: 
De onderstaartdekveren zijn rood. De middelste staartve-
ren zijn bruinrood met een donkerblauwe punt. De bui-
tenste staartveren zijn bleek donkerblauw met een bruin-
rode gloed.  
Ogen: 
De ogen hebben een smalle grijze oogring en een oranje 
iris.  
Snavel: 
Hoornkleurig bruin. 
Poten: 
Hoornkleurig grijs met gekleurde nagels. 
Pop: 
Is fletser van kleur. Hebben over het algemeen een 
bruingele iris i.p.v. een oranje iris bij de mannen. Ze bezitten altijd een witte vleugel-
streep aan de onderzijde van de slagpennen.  De veren aan de anaalstreep zijn minder 
rood en minder aanwezig als bij de mannen.  
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Keurtechische opmerkingen: 
o Pop is minder intensief van kleur en hebben minder rood op keel, bef en onder-

staartdekveren 
o Poppen hebben meestal bruingele iris in plaats van geeloranje 
o Door selectie zijn er vogels met geheel rode borst/buik. Deze worden niet aanvaard. 
o Rode veren op borst en buik zijn foutief 
o Maskerkleur moet diep rood zijn en goed afgelijnd. Rode puntjes ernaast zijn foutief. 
o Vleugeltekening moet symmetrisch zijn 
o Blauwe schedelkleur achter rode voorhoofdsband moet aanwezig zijn 
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Mutaties:  
 
  

De faded mutatie De misty mutatie 
  

Roodbuik - selectie  
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PORT LINCOLNPARKIET 
Bernardius zonarius zonarius  
Lengte: 
37-38 cm 
Kop en masker: 
Matzwarte kop, de wangen en hals zijn blauw. Dit loopt door tot onder de snavel.  
Vleugels: 
De bovenste vleugeldekveren zijn groen. De vleugelbocht en vleugelranden zijn blauw.  
Lichaam: 
Op de scheiding van mantel en nek bevindt zich een gele band. De rug is donkergroen, 
de stuit is blauwgroen, de borst is donkergroen, de buik is geel en de onderbuik is licht-
groen.  
Staart: 
De bovenstaartdekveren zijn donker groen-
achtig blauw en de staart is aan de onder-
zijde blauw.  
Ogen: 
Donkerbruin  
Snavel: 
Hoornkleurig. 
Poten: 
Grijs met donkere nagels. 
Pop: 
Is kleiner dan de man en heeft een minder intensieve zwarte kopkleur. De snavel is 
minder breed dan bij de man.  
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Keurtechnische opmerkingen: 
o Een aanwezige rode voorhoofdsband duidt op krui-

sing met Twenty-eightparkiet 
o Heeft een fijne gehamerde tekening op borst 
o Strakke aflijning borst/buik 
 
 
 
 
 
 

TWENTY-EIGHTPARKIET 
Barnardius zonarius semitorquatus (Quoy 
&Gaimard 1830) 
Verschil met Port Lincolnparkiet: 
De groene kleur is donkerder dan bij de Port Lin-
colnparkiet. 
De buik is groen in plaats van geel bij de Port Lin-
colnparkiet. 
Er is een rode voorhoofdsband aanwezig. Dit is 
niet zo bij de Port Lincolnparkiet.  
Hij is duidelijk groter dan de Port Lincolnparkiet. 
De pop is fletser van kleur en heeft niet altijd een 
rode voorhoofdsband. 
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Keurtechnische opmerkingen: 
o Een geringe aanwezige groengele kleuraf-

scheiding van borst en buik duidt op een 
kruising met Port Lincolnparkiet.  

o De gele nekband is strak afgelijnd 
o Overgang borst/buik is overvloeiend 
o Bij de pop moeten enkele rode veertjes 

aanwezig zijn in de voorhoofdsband 
o De gele Twenty-eight bestaat niet. De ver-

schijningsvorm die hiermee wordt bedoeld is 
niets anders dan een kruising tussen een 
Twenty-eight en een Port-Lincoln en dus 
een bastaardvorm. 
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BARNARDPARKIET 
Barnardius zonarius barnardi (Vigors & Horsfield 1827) 
Lengte: 
35 cm  
Kop en masker: 
Rode voorhoofdsband, omzoomd door smal geelgroen bandje. De bovenschedel is 
groen overgaand in olijfgroen naar achteren toe en begrensd door een gele nekband. 
De wangen en de zijkanten van de hals zijn gedeeltelijk blauw dat doorloopt tot onder 
de snavel.  
Vleugels: 
De middelste vleugeldekveren zijn donker groenblauw. De vleugelbocht en de buitenste 
vleugeldekveren zijn helder blauwgroen, de vleugelranden zijn diep ultramarijnblauw. 
De grote vleugeldekveren zijn zwart met blauwe buitenvlag.  
Lichaam: 
Groen. Hals, borst en buik dijen en anaalstreek zijn groen, de rug donkergroen. De 
mantelveren zijn donker groenblauw. In het midden van de borst bevindt zich een vrij 
brede gele band waarin ook oranjekleurige veren kunnen in voorkomen.  
Staart: 
De bovenstaartdekveren zijn licht blauwgroen 
en de onderstaart is bleekgroen. De bovenste 
grote staartveren zijn blauw.  
Ogen: 
Donkerbruin. 
Snavel: 
Lichtgrijs. 
Poten: 
Grijs met donkere nagels. 
Pop: 
Is fletser van kleur. De man heeft een bredere snavel.  
 

 

Keurtechnische opmerkingen: 
o Gele nekband is niet zo strak afgelijnd en mag in het midden onderbroken en 

groen zijn. De voorkeur wordt gegeven aan vogels met een duidelijk afgelijnde 
nekband. 

o Ontbreken van buikband is foutief 
o De buikband is niet strak afgelijnd en kan variëren in kleur van geel tot rood maar 

moet zo egaal mogelijk van kleur zijn 
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CLONCURRYPARKIET 
Barnardius zonarius macgillivrayi (North 1900) 
Verschil met Barnardparkiet: 
Bleker groen van kleur dan barnardi. Ook de rug is bleekgroen van kleur (Bij de barnar-
di  is de kleur groen). De wangen en andere oordekken zijn lichtblauw. De buik is 
bleekgeel (bij de barnardi is de buikkleur groen met een gele band). De kleine vleugel-
dekveren zijn groen en het voorhoofd is licht geel-
groen(Bij de barnardi.is een rode voorhoofdsband aan-
wezig). 
Pop: 
Is meer grijsgroen op vleugeldek (man is lichtgroen). 
Over het algemeen minder sprekende kleuren dan bij de 
man. Gezien het minieme verschil wordt het geslacht 
bepaald door DNA. 

 

 

 

 

 

Keurtechnische opmerkingen: 
o Kleur moet zo egaal mogelijk zijn 
o De borst en het vleugeldek zijn licht gehamerd 
o De pop is iets minder intensief van kleur 
o De gele nekband is strak afgelijnd 
o De buikkleur is niet zo strak afgelijnd 
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Port Lincolnparkiet Twenty-eightparkiet 

 

 

 

Kruising Port Lincolnparkiet  x  Twenty-eightparkiet 

Barnardparkiet Cloncurryparkiet 
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JENDAYAPARKIET 
Aratinga (Aratinga) jandaya (Gmelin 1788) 
Lengte: 
30 cm 
Kop en masker: 
Kop, nek en bovenzijde borst is oranjegeel. 
Vleugels: 
Het vleugeldek is donkergroen. De hand- en armpennen 
zijn evenals de primaire vleugeldekveren donkergroen 
met een violetblauwe buitenvlag. 
Lichaam: 
Oranjegeel van bovenborst gaat over naar oranjerood 
voor de rest van het onderlichaam. De mantel is donker-
groen. Het onderste deel van de onderrug is oranjerood. 
De dijen en de anaalstreek zijn groen , hier en daar on-
derbroken door oranjerode en oranjegele veerzoompjes.  
Staart: 
De onderstaartdekveren zijn donkergroen. De onderzijde 
van de staart is grijszwart. De bovenzijde van de staart is 
olijfgroen overgaand in donkerblauw naar de uiteinden 
toe.  
Ogen: 
Naakte grauwbruine oogring, iris is bruin. 
Snavel: 
Grijszwart. 
Poten: 
Grijze poten met donkere nagels. 
 

 

 

Keurtechnische opmerkingen: 
o Goede conditie wordt vereist 
o Borstzone moet zo zuiver mogelijk zijn 
o Vleugeldek moet zuiver van kleur zijn 
o Ongeschonden zwarte snavel 
o Donkere poten en nagels 
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ZONPARKIET 
Aratinga (Aratinga) solstitialis (Linnaeus 1758) 
Lengte: 
30 cm. 
Kop en masker: 
Het voorhoofd, het gebied rond de ogen, de teugels en de 
oorstreek zijn oranjerood. De wangen, de schedel en de nek 
zijn maisgeel. 
Vleugels: 
Het vleugeldek is maisgeel. De primaire vleugeldekveren 
zijn donkerblauw en de secundaire zijn donkergroen met 
geelgezoomde punten. De hand- en armpennen zijn don-
kergroen, de handpennen naar het einde toe overgaand in 
donkerblauw.   
Lichaam: 
De bef de borst en de mantel zijn maisgeel. Deze kleur gaat 
over in dieporanje op de buik, flanken en dijen. De stuit is 
geel tot oranjeachtig.  
Staart: 
De bovenstaartdekveren zijn geel tot oranjeachtig .De on-
derstaartdekveren zijn groen met gele veerzoompjes. De 
bovenzijde van de grote staartveren is olijfgroen naar het 
einde toe overgaand naar donkerblauw. De onderzijde van 
de staartpennen is grijsachtig.  
Ogen: 
De ogen zijn omgeven door een naakte witte ring. De iris is donkerbruin. 
Snavel: 
Zwartgrijs 
Poten: 
Grijs met donkere nagels.  
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Keurtechnische opmerkingen: 
o Goede conditie wordt vereist 
o Schouderbevedering mag geen groene bevedering vertonen. 
o Snavel moet zuiver zijn en zwart van kleur 
o Donkere poten en nagels 
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NANDAYAPARKIET 
Aratinga (Nandayus)nenday (Vieillot 
1823) 
Lengte: 
30 cm 
Kop en masker: 
Kop is met uitzondering van de oorstreek 
zwart. De nek, de oorstreek en de zijkan-
ten van de hals zijn donkergroen. De 
groene veren op de bef en de borst zijn 
blauw omzoomd. Deze bevedering lijkt 
hierdoor blauw bewaasd. 
Vleugels: 
De hand-en armpennen zijn groen en 
hebben een donkerblauwe buitenvlag.  
Lichaam: 
De rug, de buik, de stuit, de flanken en de anaal-
streek zijn groen. Het onderste gedeelte van de dij-
en is helderrood. 
Staart: 
De bovenzijde van de staart is olijfgroen met don-
kerblauwe uiteinden. De onderzijde is groen evenals 
de boven- en onderstaartdekveren. 

Ogen: 
De naakte oogring is grijs. De iris is donkerbruin. 
Snavel: 
De snavel is zwart. De bovensnavel is lang en sterk gebogen. Een diepe inkeping is 
merkbaar op het snijvlak. 
Poten: 
Rooskleurig met donkere nagels. 
 

Keurtechnische opmerkingen: 
o Een lichte donkere omzoming op het vleugeldek is toegelaten. 
o Masker moet afgelijnd zijn 
o Verzorgde donkere snavel 
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ROODVOORHOOFD KAKARIKI 
Cyanoramphus novaezelandiae (Sparrman 1787) 
Lengte: 
28 cm(man)-26 cm (pop) 
Kop en masker: 
Het vo Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs 
zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs. 
Voorhoofd en de schedel zijn rood. Dit loopt vanaf het 
voorhoofd tot in een streep achter het oog. 
Vleugels: 
Groen, een nuance donkerder dan lichaam. De buiten-
vleugelpennen zijn violetblauw. De duimveertjes zijn 
violetblauw. 
Lichaam: 
Groen. De borst en de buik zijn meer geelachtig groen. 
Op de flanken bevinden zich rode vlekken. 
Staart: 
De bovenstaartdekveren zijn groen. De onderstaart-
dekveren zijn geelachtig groen. De staartpennen zijn 
groen. 
Ogen: 
Zwart met rode iris. 
Snavel: 
Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte punt. Ondersnavel donkergrijs. 
Poten: 
Grijs met donkere nagels. 
 

Keurtechnische opmerkingen: 
o De man is over het algemeen groter dan de pop. 
o Zwart pigment op de vleugels is foutief. 
o Bonte nagels zijn foutief. 
o Achter het oog vormt zich een omgekeerde driehoek. 
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GEELVOORHOOFDKAKARIKI 
Cyanoramphus auriceps (Kuhl 1820) 
Lengte: 
23 cm 
Kop en masker: 
Smalle rode voorhoofdsband tot aan het oog. De 
schedel is goudgeel van kleur. 
Vleugels: 
Een nuance donkerder dan de rest van het li-
chaam. De buitenvleugelpennen zijn violetblauw. 
De duimveertjes zijn violetblauw 
Lichaam: 
Groen. De borst en de buik zijn meer geelachtig 
groen. Op de flanken bevinden zich rode vlekken. 
Staart: 
De bovenstaartdekveren zijn groen. De onder-
staartdekveren zijn geelachtig groen. De staart-
pennen zijn groen. 
Ogen: 
Zwart met rode iris. 
Snavel: 
Bleek staal blauw, uitlopend naar een grijs zwarte 
punt. Ondersnavel donkergrijs. 
Poten: 
Grijs met donkere nagels. 
 

 

 

Keurtechnische opmerkingen 
o De man is groter dan de pop. 
o Zwart pigment op vleugels is foutief. 
o Bonte nagels zijn foutief. 
o Achter het oog vormt zich soms een gele 

driehoek. Dit is geen fout.  
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BERGPARKIET 
Polytelis anthopeplus anthopeplus (Lear 1831) 
Lengte 

40 cm 
Kop en masker 
Voorhoofd, boven- en achterschedel zijn olijfgeel. De wangen en de keel zijn goudgeel. 
Vleugels 
De vleugelbocht en de buitenste vleugeldekveertjes zijn geelgroen. De andere vleugel-
dekveertjes zijn donker olijfgroen. De secundaire grote vleugeldekveertjes zijn karmijn-
rood en meestal geel omzoomd. De vleugelpennen hebben een donkerblauwe buiten-
vlag. 
Lichaam 
De borst, buik, flanken, dijen en aars zijn goudgeel. 
De mantel en de bovenrug zijn donker olijfgroen met lichte omzoming. 
De rug en de stuit zijn geelgroen. 
Staart 
De bovenste grote staartpennen zijn blauwachtig 
zwart. De onderste grote staartpennen zijn diep 
zwart met oranjerode uiteinden. 
Bij de pop zijn de bovenste grote staartpennen 
groenachtig blauw. 
De onderste grote staartpennen zijn zwartgrijs 
met roze uiteinden. 
Ogen 
Bruin met donkere iris. 
Snavel 
Rozerood en naar de punt toe dieper rood. 
Poten 
Grijs met donkere nagels. 
 

 

Keurtechnische opmerkingen 
o Jonge vogels lijken op de pop. 
o Het rood van de vleugels mag niet uitvloeien in de lichtgroene vleugelspiegel. 

Deze moet mooi afgelijnd zijn. 
o Zwart pigment in de vleugelspiegel is foutief. 
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Mutaties 
 

 lutino pastel gezoomd turquoise 
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BARRABANDPARKIET 
Polytelis swainsonii (Desmarest 1826) 
Lengte 
40 cm 
Kop en masker 
De kop is overwegend groen. Het voorhoofd 
en het masker zijn geel met ter hoogte van de 
keel een scharlakenrode band. De boven- en 
achterschedel zijn blauw.  
De kop van de pop is voornamelijk groen tot 
blauwgroen. 
Vleugels 
Groen. De slagpennen zijn blauw. 
Lichaam 
Overwegend groen. Bij de pop komen rode veertjes voor aan de dijen. 
Staart 
Bij de man is deze groen met blauwe omzoming. 
Bij de pop bezit de onderzijde van de staart veel roze. 
Ogen 
De iris bij de man is oranjegeel. Bij de pop is deze bruin. 
 
Snavel 
Oranjerood. 
Poten 
Grijs met donkere nagels. 
 

 

 

Keurtechnische opmerkingen 
o Jonge mannen lijken op de pop en zijn meestal te herkennen aan bruine veertjes 

op de keel. 
o Kleuregaliteit is van belang. 
o De koptekening bij de man moet geel zijn. Oranje of rode waas zijn foutief. 
o De kleurafscheiding tussen de gele wangen en de rode keelstreep mag geen 

oranje overgang hebben. 
o Er moet een duidelijk blauwe waas aanwezig zijn op de bovenschedel bij de man 
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