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Afrikaanse oehoe Bubo africanus
Amerikaanse torenvalk Falco sparverius
Bengaalse oehoe Bubo benglensis
Boomvalk Falco subbuteo
Dwerg uil Glaucidium passerinum
Europese Buizerd Buteo buteo
 Europese dwergooruil Otus scops
Europese oehoe Bubo bubo
Gepareld dwerguiltje (Afr.) Glaucidium perlatum
Giervalk x sakervalk Falco rusticolus x Falco cherrug
Havik Accipiter gentilis
Kaapse oehoe Bubo capensis( mackinderi)
Kerkuil  Tyto Alba alba Tyto Alba  alba
Kerkuil zwart Tyto tenebricosa
Konijnenuil Athen Cunicularia
Koningsbuizerd Buteo regalis
Lapland uil Strix nebulosa
Lizard buizerd Kaupifalco monogrammicus
Melk oehoe Bubo lacteus
Nieuw Zeelandse  Boekboek Ninox novaeseelandiae
Ransuil Asio otus
Roodstaart buizerd Buteo jamaisensis
Sakervalk Falco cherrug
Siberische oehoe Bubo bubo Sibericus 
Slechtvalk Falco peregrinus
Sneeuwuil Bubo scandiacus 
Sperwer musket Accipiter nincus
Sperwer wijf Accipiter nincus
Sperweruil Surnia ulula
Steenarend Aquila chrisaetos
Steenuil Athene noctua 
Torenvalk tarsel Falco tinnunculus
Torenvalk wijf Falco tinnunculus
Velduil Asio flammeus
Witwangdwergooruil Octus leucotis
Woestijnbuizerd Parabuteo unicinctus

Inhoud

Algemeenheden
Voorblad

Realisatie Wilfried Verbeke voor de T.C.  K.B.O.F. Roofvogels



Kenmerken en benamingen 

 

Meest voorkomende  benamingen  specifiek bij roofvogels  
Masker  Meestal bij nachtroofvogels maar ook bij bv   kiekendieven . 
symmetrie Zo gelijkmatig mogelijk verdeeld  
Snor Langere bevedering rond en of onder de snavel  
Tekening in druppelvorm Vlekjes  fijn beginnend langs boven en dikker wordend tot 

druppelvorm naar onder toe  
  

Voorhoofd ,schedel  ,kruin  en kop 
bestreping  

Oogring   -Iris - pupil  

Wangstreek  

Neus ( dop)   - 
washuid  

Boven – en 
ondersnavel 

Keel 

Borst  

Vleugelbocht 

 Buik  

Vlekjes in 
druppelvorm 

Flanken  

Dijen  

Aars  

Loopbenen ,Poten  

 

Klauwen  

 

 

Nek 

Hals  

Rugdek , mantel 

Omzoming  

Hand-pennen 

 

 

 

Stuit 

 

Staart tekening , 
blokken , banden 

Foto Rob Olivier  NL 



 

 

Sluier  meestal hartvormig bij de uilen 
Pareltekening  fijne tekening meestal op de kop 
Oorpluimen meestal bij uilen  
Blokken  meest voorkomend op de staart  
Been en voet en teenbevedering kort en of lang bevederd  
Vleugel vlekken Vleugelbanden 
 

Klein en of groot maar zoveel mogelijk  
in symmetrie  

 

Kop pareling  

Wenkbrauwen  

 
Oogvlek 

 

Snor en of 
masker  

 

Bavet 

  Hartvormige sluier                          

Concentrische donkere ringen 

Neuslijn  

Staartblokken 

en of banden 

 

 

Oor streek 

Kin  

Schouders  

Mantel 

Bovenstaartdekveren 

Aarsstreek 

 



Specifieke benamingen bij nachtroofvogels 

 

 

Gezicht: masker –  bril 

Sluier : hartvormig, 
concentrische ringen . 

Oog : ring – iris – pupil  

Snavel : boven – onder –
hoornkleurig. 

Neus : dop – snor. 

Wang : vlek – streek – 
band . 

Schedel , nek : gepareld. 

Oor : pluimen – opening . 

Kin , keel : vlek – band . 

Poten , tenen : bevederd 
. 

Rug : dekveren - vlekken -  

Staart : vlekken- banden - 
blokken . 

Aars, stuit (M1): streek  

Vleugel: bocht , banden 

Borst , buik : horizontale en verticale  bestreping ,banden (O) - gebogen , 
driehoekig , druppelvorm   
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Wat zijn Standaarden 

Een standaard is een document met beschrijvingen van voorwaarden waaraan bepaalde  vogels moeten aan 
voldoen op een tentoonstelling . 
Ras per  ras en soort per soort . 
Deze standaarden worden opgemaakt door erkende keurmeesters bevoegd in hun specialiteit  . 
Rekening houdend met deze standaarden worden  door de keurmeesters  een puntenwaarde toegekend  aan 
de vogels  individueel , in stam of in stel . 
Op deze manier wordt de liefhebber op de hoogte gebracht van hoedanigheden, kwaliteiten en gebreken 
van zijn vogel(s). 
Ook kan op deze manier een klassement worden opgemaakt en kampioenen worden aangeduid . 
 

Wat iS het “keuren van een vogel” 

Keuren is, na het beoordelen van de kwaliteiten en gebreken die de vogel toont t.o.v. de geldende 
standaardeisen, een puntenwaarde toekennen. 
Als keurmeester mag men nooit rekening houden met het wedstrijdkarakter die een tentoonstelling 
kan hebben. Alleen door het keuren naar de geldende standaardeisen kan een zekere 
eenvormigheid bekomen worden onder de keurmeesters. 
Het K.B.O.F.-keursysteem is er op gericht dat elke vogel die op de keuring aanwezig is afzonderlijk 
wordt beoordeeld en dat er per vogel een keurfiche wordt opgemaakt. 
 

de keurfiche 
 

De keurfiche is een officieel document dat de verbinding is tussen keurmeester en deelnemer 
enerzijds en tussen de keurmeester en de inrichters anderzijds. 
 

 
het puntenSySteem 

Hoewel een vogel beoordeeld wordt op een maximum van 100 punten, zal geen enkele vogel, 
gedurende de keuring, hoger mogen gequoteerd worden dan 90 punten. Men neemt aan dat geen 
enkele vogel het ideaalbeeld bereikt en kent als basis in elke rubriek 90% van de toe te kennen 
punten toe die op de keurfiche voorkomt.  
Na het toekennen van een EP kunnen pluspunten gegeven worden rekening houdend met het 
reglement op de tentoonstelling . 
 Elke fout, die men bestraft, zal leiden tot een minder aantal punten in de rubriek. 



 

Stam-  en Stelkeuring 

Wat is een stam (wetenschappelijk)? 
Een stam is een groep vogels behorende tot dezelfde soort, ras, kleurslag en geslacht. 
Wat is een T.T.- stam? 
Een T.T. - stam bestaat uit vier vogels die specifiek dezelfde waarneembare eigenschappen bezitten. 
 Wat is een stel (wetenschappelijk)? 
 Een stel is twee vogels behorende tot dezelfde soort, ras, kleurslag en geslacht. 
 Wat is een T.T.- stel? 
Een T.T.-stel bestaat uit twee vogels die specifiek dezelfde waarneembare eigenschappen bezitten 
 



 

 
 
 
 

 

Algemeen: Kleiner dan de Europese oehoe  ( 45 tot 48 cm ) met 
veel keurenvariatie , sommigen zijn meer donkerbruin-grijsachtig  
anderen hebben een bleek grijsachtige grondkleur. 
 
Ogen : groot en geel met lichtgroene of oranje schijn volgens de 
kleurslag , juist boven de ogen bevind zich een klein bleek 
streepje(A)  
 
Snavel : zwart en langs weerszijden zwaar bleek bevederd . 
Onder de snavel ziet men een V vormige kin bevedering. 
 
Gezicht : de bleke snavelbevedering loopt verder door omhoog tot 
voorbij het middelste van de ogen ( bij blekere exemplaren is dit 
meer zichtbaar = pluspunt ) . 
 
Wangen :de grijsbruine fijn gestreepte  wangen hebben een dikke 
donkere aflijning. 
Voorhoofd : bruinachtig-grijs  met de V vormige oog bestreping en  
kleine bleke  gespikkelde  vlekjes die kleiner worden naar de kruin . 
 
Rug: vaal- zwartbruin tot grijsachtig met grote bleke vlekken  
 Vleugels en schouderbocht: bruin tot grijs met zware bleke 
vlekken , de slagpennen  hebben blekere banden op de grondkleur. 
  
Borsten flanken  en onderstaart : bruin tot grijsbruin met 
vaalbruine horizontaal lopende gebogen bestreping . 
 Loopbeen en tenen  : bevederd . 
 
Klauwen : zwart 
 
 
                                                                                                                                  

 

Latijnse benaming : Bubo africanus  

Nederlandse benaming :Afrikaanse oehoe  

Gaven en pluspunten; 

Heldere ogen en goede symmetrie ,mooie oorpluimen  

Meest voorkomende fouten ; 

Te onregelmatig gevlekt  

    

            

  

A 



 

 
 
 
 

 

Algemene lichaamskleur : veel keurenvariatie , sommigen zijn 
meer bruin anderen hebben een bleek geelachtige grondkleur 
 
Wenkbrauwen :beginnen witachtig in het midden van het gezicht 
en veranderen in een zwartachtige lijn in een punt net boven het 
midden van elk oog en dan verder omhoog naar de donkere 
oorpluimen . 
 
Voorhoofd is bruinachtig met kleine zwartachtige en gespikkelde  
vlekjes die in aantal groter worden naar de kruin  
Ogen : oranjegeel tot oranjerood . 
 
Rug vaalbruin tot zwartbruin gevlekt en gestreept op de vaalwitte 
beige ondergrondkleur, meestal is er een witachtige band aan de 
schouder. (A) 
Vleugels: bruin met donkere midden banden ,eindbanden en 
lichter tussen liggend horizontaal bruin en fijn geband . 
Gezicht :bleke wangen met een dikke donkere band. 
Snavel :bevederd en zwart. 
Kin en keel : wit tot vaalwit 
 
Borst en flanken :bleek aan de keel en bruiner naar onder toe  
donker zwaar gestreept in de  borst en fijnere gebogen 
horizontale bestreping op de buik , flanken en aarsstreek  
 
Loopbeen en tenen  :bevederd , de buitenste gewrichten van de 
tenen zijn kaal met een groenachtige schijn . 
Klauwen : zwart 
 
Bleke party in de midden borst is niet foutief ! ( B ) 
grootte :  kleiner dan de Europese oehoe . 
 

Latijnse benaming : Bubo benglensis  

Nederlandse benaming :Bengaalse oehoe  

Gaven en pluspunten; 

Heldere ogen en goede symmetrie  

Meest voorkomende fouten ; 

Te onregelmatig gevlekt  

    

   

    

 

A 

B 



 

 
 
 
 

 

   

Algemene lichaamskleur- Tarsel : donkergrijze bovenzijde en 
witachtige gevlekte onderzijde. 
 
Kop : grijszwart ,zwart-witte koptekening . 
Baardstreep: zwart 
Oog : gele oogring met donkerbruine iris , 
 bleke wenkbrauw streep. 
Snavel kleur :grijze basis en zwart naar de punt toe . 
 Neus : eigeel  
Wangen : bleke wangvlek, deze achter het oog 
omhoogstekende vlek is typisch voor de boomvalk. 
Keel : vaalwit tot wit  
Nek: donker met meestal lichtere vlekken ( eigenschap om 
elkaar te herkennen ( = geen bont --- niet foutief !) 
Rugdek : donker grijsbruin en zeer lichtbruin  omzoomd . 
Vleugels : grijs-zwart ,lang ,spits en sikkelvormig  bovenaan 
grijs en onderaan volledig getekend .. 
Borst en flanken : de boven borst is roomwit met fijne 
verticale bestreping  
Buik en flanken zijn vaalwit met zware lengtestrepen 
Aars : roestkleurig 
Staart : grijs en lichtbruin geband , de  onderstaart en broek  
zijn roestbruin . 
Poten : diep eigeel met zwarte teennagels  
 
Wijf: bezit dezelfde eigenschappen maar is groter . 
 
Verschil adult- juveniel :juveniel is veel bruiner van kleur , 
de onderzijde is meer crèmekleurig in plaats van wit en een 
blauwgrijze washuid i.p.v gele bij de adult. 
 

  
 

Latijnse benaming : Falco subbuteo 

Nederlandse benaming : Boomvalk  

Gaven en pluspunten;  

Symmetrische tekening , mooie baardstreep 

intensieve kleur en goed contrast  

Meest voorkomende fouten ; te onregelmatig gevlekt 

 

                                                                          

                                                                

Wijf 

 

Tarsel   



 

 
 
 
 

 

 

Algemene lichaamskleur :bruine tot bruingrauwe bovenzijde met 
bleke vlekken  en vaalwitte onderzijde met donkere vlekjes en 
streepjes . 
Grootte : tarsel : 17 cm  , wijf 19 cm ( kop kleiner dan steenuil )  
 
Snavel: lichtgrijze basis en licht hoornkleurig naar de top toe . 
Kop :bruin met vaalwitte vlekjes en streepjes . 
Oogkleur : geel met zwarte pupil.  
 
Neus :vaalwitte  bevedering  die verder loopt naar de 
wenkbrauwen .   
Gezicht en wangen: vaalwitte vlekjes en lijntjes . 
 
Rugdek : bruin tot bruingrauw met regelmatig verdeelde vaalwitte 
–lichtbruine vlekjes . 
Vleugels : donkerder en gevlekt. 
 
Borst :Vaalwitte ondergrond met een mindere bruine lengte 
bestreping . 
Flanken : meer warm bruin met vaalwitte tot lichtbruine vlekjes. 
 
Poten : geel met donker tot zwarte  teennagels. 
 
Staart : bruin tot bruingrauw met vijf smalle vaalwitte 
dwarsbanden. 
  
Gedrag : bij opwinding typische op en neer en zijdelingse 
staartbewegingen . 
 Verschil in geslacht : niet merkbaar  
 
 
 

 

  Latijnse benaming : Glaucidium passerinum 

  Nederlandse benaming : Dwerguil 

 Meest voorkomende fouten ; Te onregelmatige rug  en 

borst tekening . 

 Gaven en pluspunten; symmetrische vlekjes en bestreping .  

 

 



 

 
 
 
 

  

Algemene lichaamskleur : grote variatie van vuilwit-bruin 
gevlekt en gestreept tot donkerbruin-zwart met vuilwitte 
omzoming 

Alle varianten hebben een donkere vlek aan de onderzijde van de 
vleugel 
Koptekening : bleek tot bruine ondergrond met vuil-donkerder 
vlekjes en streepjes 
Oog en iris : bruin tot vaalgeel met donkere iris   - jonge vogels 
hebben een lichtere iris kleur 
Snavel kleur : eigeel met zwarte punt 
rugdek : vuilwitte ondergrond met bruine tot zeer donkere  
veertjes die lichter omzoomd zijn  
 

vleugels : de schouders zijn fijn  licht gevlekt in lichte of donkere 
kleur 
Lange vleugelpennen : zijn meer effen van kleur   
 
stuit en staart : staartbasis is bleek , rugkleur met dwarsbanden 
en bleke eindband  
 de stuit is meer gevlekt 
 
keel :over het algemeen bleek en licht gevlekt en gestreept 

 
 borst en flanken :lichtste kleur van de vogel met vlekken en 
streepjes in een V vorm 
poten en teennagels  : eigeel met zeer donkere teennagels 
                                                                                                                                               
verschil in geslacht : geen  ( vrouwtje over het algemeen iets 
zwaarder ) 
 
 
 

 

Latijnse benaming : Buteo buteo 

Nederlandse benaming : Buizerd 

Meest voorkomende fouten ; te vlekkerig en assymetrisch 

:geschonden hoorndelen  

Gaven en pluspunten; Levendige ogen en zoveel mogelijk 

symmetrische tekening 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

Algemene :roodbruine tot bruingrauwe bovenzijde met bleke 
vlekken  en vaalwitte onderzijde met donkere vlekjes en streepjes.  
meestal rechte houding 
 . 
 Grootte : 20 cm ( iets kleiner dan de steenuil). 
 
Kop :bruin grijs beige-bruin met donkere  vlekjes en streepjes . 
 
Oogkleur : geel met oranje schijn en zwarte pupil.  
Snavel: lichtgrijze basis en licht hoornkleurig naar de top toe . 
Neus :  zwaar bevederd. 
 
Wenkbrauwen,: vaalwit-  grijs tot bruinachtige   bevedering  die 
verder loopt boven het oog naar de oorpluimen toe  . 
   
Gezicht en wangen: vaalwitte kleur met fijne donkerder vlekjes en 
streepjes  . 
 
Rugdek : bruin tot bruingrauw met regelmatig verdeelde vaalwitte 
verticaal lopende vlekken. 
Vleugels : lang en smal donkerder bruingrijs met vaalwit- beige  
bleke in de lengte lopende vlekken  en een bleke schouderstreep . 
 
Borst en flanken :bruin grijze  ondergrond met fijne donkere  
lengte bestreping . 
Poten : geel met donker tot zwarte  teennagels. 
 
 
Verschil in geslacht : niet merkbaar  
 
 
 

 

  Latijnse benaming : Octus scops 

  Nederlandse benaming : Europese dwergooruil 

 Meest voorkomende fouten ; Te onregelmatige rug  en 

borst tekening . 

 Gaven en pluspunten; symmetrische vlekjes en bestreping .  

 

Pluspunt  : mooi opstaande oorpluimen in werkhouding  

Goed verdeelde en symmetrische vlekken  

Opmerkingen :  te liggende of bange houding  



 

         

 

 

Europese Oehoe       ; Bubo Bubo 
 

Voorhoofd ; bleek aan de neus , donker gestreept en gevlekt naar 
de schedel en nek 
Ogen :  variëren van felgeel tot vuuroranje iris  met donkere pupil 
Oor pluimen ; groot en lang , donkere kleur met bruinachtige  
boven pluimpjes 
 
Snavel: zwart  
Baard ; onder de snavel is een vuilwitte snor vlek 
 
Borstkleur  ; in het midden is een bleke vlek , de kleur is 
okerkleurig –bruin  
 
Borst tekening ; verticale vlekken en strepen ( hoe verder naar 
onder toe hoe beter ) en verticale fijnere dwars bestreping  
 
Rug ; bruin tot donker met donkere vlekken die lichter omzoomd 
zijn  
 
Vleugels  in dezelfde kleur met een duidelijk symmetrische band 
tekening  
Poten ; zwaar bevederd 
Teennagels  ; donker grijs tot zwart  
 
 
 
 
 
 

Positieve punten ;  intensieve kleur 

Mooie symmetrische vlek en streeptekening 

 

Opmerkingen ; geschonden hoorndelen  

Agressieve houding  , onregelmatige tekening  

 



 
 

Siberische oehoe 
 

 
 

 
Bengaalse oehoe 

 
Europese oehoe 

 

Canadese oehoe 
 

 
 

 

 
Afrikaanse oehoe 

 

 

   
Woestijn oehoe 

                         
Amerikaanse oehoe                Kaapse oehoe                 Coromandel oehoe                           Kleine oehoe 



 

 
 
 
 

 
 

Algemeen :herkomst  :Afrika ,  bruine tot bruingrauwe bovenzijde 
met bleke vlekken  en vaalwitte tot bruinachtige onderzijde met 
donkerder zware bestreping. . 
Grootte : 19 cm  
 
Snavel: licht groen-geel hoornkleurig ,onder de snavel bevindt zich 
een V vormige bleke streep. 
Kop : grijs tot grijsbruin met vele mooi verdeelde vaalwitte 
vlekjes.   
 
Oogkleur : geel met zwarte pupil.  
Neus :vaalwitte  bevedering  die verder loopt naar de 
wenkbrauwen , deze tekening loopt tot voorbij het middelste van 
het oog.   
Gezicht en wangen: vaalwitte vlekjes en lijntjes . 
 
Rugdek : bruin tot bruingrauw met regelmatig verdeelde vaalwitte 
lichtbeige-bruine vlekjes . 
Vleugels : donkerder en gevlekt. 
 
Borst :bovenborst lichter gespikkeld, dan verder vaalwitte tot 
bruinachtige ondergrond met zware  bruine lengte bestreping . 
Flanken : meer warm bruin en vaalwit tot lichtbruin gestreept. 
 
Poten : bevederd ,geelgroenachtige tenen  met donker tot zwarte  
teennagels. 
Staart : redelijk lang , bruin tot bruingrauw met vijf smalle 
vaalwitte dwarsbanden. 
 Verschil in geslacht : niet merkbaar  
 
 
 

 

  Latijnse benaming : Glaucidium glaucidium 

  Nederlandse benaming : Gepareld dwerguiltje  

 

 

Meest voorkomende fouten ; Te onregelmatige  rug  en borst bestreping 

 Onderbroken wenkbrauwtekening  

  

Gaven en pluspunten; symmetrische vlekjes en bestreping .  

Mooi geparelde kop  



 

 
 
 
 

 

Bijzonderste kenmerken: 
 
 

 
 
 

 

Latijnse benaming :Falco rusticolus x Falco cherrug 

Nederlandse benaming : Giervalk x  Sakervalk  

Meest voorkomende fouten ; te weinig kenmerken van een 

van de ouders , te zware bestreping tot in de keel 

Gaven en pluspunten; duidelijke kenmerken van beide 

ouders / goede symmetrische tekening  

                                            

 

 

X 

 = 

 

Giervalk : de grootste en zwaarste onder de valken , de kleur varieert 

 van grijs , grijsbruin tot vrijwel sneeuwwit in de noordelijke gebieden 

De baardstreep is erg smal en ontbreekt bijna bij de witte vogels. 

De bredere en niet zo spitse vleugels onderscheiden hem van de 

slechtvalk 

Juveniel ; effen aan de bovenkant en lichte grondkleur  onderaan met 

donkere lengtevlekken .  

Sakervalk : de bovenzijde is rosachtig-bruin , de kop is lichter en fijn 

gestreept  ,de borst is zwaar getekend  ,fijne donkere  baardstreep, 

 de onderkant is vaalwit met bruine vlekken. 

De snavel is blauwgrijs ,de washuis is geel ,poten geel. 

Oog: oogring is geel de iris is donkerbruin  

Staart : bruin met ovale vaalwitte vlekken  

Hand en armpennen : bijna zwart van boven  

Poten : gele ½ tot ¾ bevederde  loopbenen  met dikke klauwen en 

 zwarte teennagels 

 * Kruisingen hiervan komen ook in de natuur voor ! 

* Kruisingen moeten kenmerken van beide ouders vertonen ! 

*Een kruising kan enkel kampioen spelen als daarvoor een aparte titel 

voorzien is ( anders maximum een EP) 

* In de neusgaten zitten schotjes om de verandering van luchtdruk op  

te vangen bij snelle maneuvers en duiken . 

* Onder  de ogen bevinden zich donkere veertjes die de weerkaatsing  

van het felle zonlicht verminderen( beter zicht) 
                                                                   Foto kruising : Rob Olivier (NL)* toelating V.W 



 

                                                                  

         Sakervalk                                                                      

De Sakervalk is groter dan de slechtvalk, bovenzijde rossig bruin, kop lichter, donkerder 

gestreept en smalle, donkere baardstreep, onderkant witachtig met bruine vlekken, snavel 

blauwgrijs, washuid geel, poten geel, iris donkerbruin. Beide geslachten gelijk gekleurd, 

vrouwtje groter. 

Bij de Giervalk ziet men minder borsttekening en is meestal grijsachtig vuilwit   

Bij de Sakervalk ziet men meer baardstrepen en is meer bruinachtig 

Bij de Kruising ziet men de drie  kenmerken maar wel gereduceerd  

Giervalk 

x 

 

Giervalk             

 

Gier x Sakervalk 

 

Weinig baardstreep 

http://www.eaglewatch.nl/roofvogels/Falconae/Falconidae/Polyborininae/Slechtvalk/Index.html


 

 
 
 
 
 

Algemene lichaamskleur :de tarsel is bovenaan bruinachtig grijs  
De onderzijde is vaalwit met dunne donkerbruine dwarsstrepen  
 
Kop: grijsbruin en wat bewolkt met de vaalwitte ondergrond . 
Nek, rug en schouders: bruingrijs bij de tarsel  en leigrijs met een 
bewolkte omzoming bij het wijf . 
 
Vleugels : breed en afgerond , donkerder dan de rug met een 
lichte afzoming. 
Oog : oranjerood  tot soms dieprood donkere iris . 
Neus : geel met lichtgroene schijn  
Snavel : grijs aan de basis en donker tot zwart naar  de top. 
 
Wenkbrauwstreep :vaalwit ,breed ,  beginnend voor het oog en 
lopend tot goed voorbij het oog tot zijdelings  het achterhoofd  . 
Keel: grijs met fijne verticale streepjes  
Rug : meer bruingrijs bij de tarsel en leigrijs bij het wijf  
Borst ,buik, flanken : koekoekstekening ; lichtgrijs met donkere 
tot horizontale gebogen bestreping . 
Aarsstreek: zeer lichtgrijs tot wit. 
Staart : grijs met donkere dwarsbanden . 
Onderzijde  : bijna volledige koekoekstekening . 
Poten : lang en geel . 
Teennagels : zwart  
Verschil in geslacht : wijf is meer dan ¼ groter dan de tarsel . 
 ( tarsel +/- 48 cm --- wijf tot 60 cm .) 
  Kenmerkend verschil met Sperwer  : dikkere oogstreep en 
roodoranje tot rode ogen ( sperwer = geel oog )                                                                        
  Juveniel : = boven meer bruin verenkleed en onderaan bruin 
gestreept  / onopvallende wenkbrauwstreep                                                                         
 
 

 

Latijnse benaming : Accipiter gentilis 

Nederlandse benaming : Havik   

Meest voorkomende fouten ;te  geelachtige  ogen bij adult  

Gaven en pluspunten; mooie koekoekstekening 

 

Koekoek   

 

 

 

Juveniel 

Havik  



 

 
 
 
 

 

Algemene lichaamskleur : veel keurenvariatie , sommigen zijn 
meer bruin anderen hebben een bleek grijs-geelachtige 
grondkleur 
 
Wenkbrauwen :beginnen vaal-witachtig in het midden van het 
gezicht en veranderen in een zwartachtige lijn in een punt net 
boven het midden van elk oog en dan verder omhoog naar de 
donkere oorpluimen . 
 
Voorhoofd : bruinachtig met kleine zwartachtige en gespikkelde  
vlekjes die worden naar de kruin . 
Ogen : oranjegeel tot oranjerood . 
 
Rug en vleugels: vaalbruin tot zwartbruin gevlekt en gestreept op 
de vaalwitte bruin- beige ondergrondkleur ,op de vleugel  bevind 
zich ook een verticale spiegelband in grotere vaal witte vlekken.  
Gezicht grijsbruine fijn gestreepte  wangen met een dikke donkere 
band. 
 
Snavel : zwart. 
Kin en keel :bruin grijs met fijne streepjes en een vaalwitte tot 
witte lijn in de keel tot onder de wang  
  
Borsten flanken  :onder de vaalwitte streep bevinden zich 
donkere vlekken in de bruine geelachtig tot vaalwitte ondergrond 
, deze vlekken verkleinen naar onder toe  , deze gaan op de buik 
over in fijne gebogen horizontale bestreping  
Loopbeen en tenen  :bevederd .      Klauwen : zwart 
 
Bleke party in de midden borst is niet foutief ! 
 
                                                                                                                                  

 

Latijnse benaming :  

Nederlandse benaming :Kaapse oehoe  

Gaven en pluspunten; 

Heldere ogen en goede symmetrie ,mooie oorpluimen  

Meest voorkomende fouten ; 

Te onregelmatig gevlekt  

    

            

  



 

 
 
 
 

 

Algemene lichaamskleur :zo bleek mogelijk 
*Vrij zeldzaam in Nederland en België 
 
Kop :vanaf zeer lichtbruin, licht oranje  tot zeer licht asgrijs (B) 
Schedel: zeer fijn en symmetrisch  gepareld tot achter de nek  
Masker, sluier: hartvormig en  volledig wit  
Borst , flanken en onderzijde : volledig wit  
Rug en vleugels : vanaf zeer lichtbruin, licht oranje  tot zeer licht 
asgrijs met iets dikkere naar onder lopende spikkeling en vlekjes  
en dwarse bestreping . 
Pennen: over de slag en armpennen lopen brede dwarsbanden  
Iris: donker tot zwart  
Snavel :hoornkleurig .       Traanstreep : roestachtig  
*Gehooropeningen : zitten op verschillende hoogtes  
vleugels : zeer lichtbruin tot licht asgrijs  
Loopbeen : lang en bevederd , licht geel grijs tot geel met zwarte 
teennagels 
verschil in geslacht : wijfje … normaal groter dan de tarsel 
Type      Tyto overgoten is volledig wit 
 
 
 

 

Latijnse benaming : Tyto Alba alba 

Nederlandse benaming : Kerkuil 

Gaven en pluspunten;  

Mooie pareling , rechte neuslijn , goede symmetrie  

Heldere kleur, mooie hartvormige gesloten sluier  = foto A 

 Meest voorkomende fouten ; 

Tegenovergestelde van de pluspunten  

                                                            

 

 Open sluier ( C ) 

 Kromme neuslijn  (D) 

 Te grauwe borst 

A 

         

 

               Foto A : Rob Poliste (NL )          Toelating * V.W 

B 

C 

D 



 

 
 
 
 

 
 

Algemene indruk : klein tot middelgroot ( twee  soorten  * de 
grote  en kleine zwarte  kerkuil voorkomend in Tsjechië en 
Rusland , sommigen beweren dat deze enkel een mutatie is van 
de Tyto alba . 
 
Masker : breed en donker roestkleurig. 
hartvormige harde sluier met donkerder streepjes .  
 
Kop :  donker grijs tot roetzwart, fijn zilverachtig gepareld en 
donkerder afgelijnd . 
 
Oog : grote ogen met zwarte iris . 
 
Snavel: donker tot bleek grijs hoornkleurig en bijna tot op de punt 
bevederd . 
 
Traanstreep :donker contrasterend in het masker . 
 
Rugdek : grijsbruin tot roetzwart met kleine zilverachtige pareling.  
 
vleugels : roetkleurig met grotere verspreide bleke vlekjes  
Borst en flanken :blekere grondkleur met fijne donkergrijze tot 
roetzwarte vlekken . 
 
Staart : zwart en opvallend kort                                                                                                                               
Tenen :donker grijs tot groenachtig geel  met zwarte klauwen. 
Poten : bevederd 
 
*Komt ook voor in de regenwouden van New Guinea en Australië 
 
 
 

 

Latijnse benaming : Tyto  tenebricosa 

Nederlandse benaming : Zwarte Kerkuil 

 

Gaven en pluspunten; 

Mooie pareling , rechte neuslijn , goede symmetrie  

Mooie hartvormige sluier  

Meest voorkomende fouten ; 

Tegenovergestelde van de pluspunten  

 

 
 



 

 
 
 
 

 
 

Algemene lichaamskleur : bruine tot bruingrauw-grijze bovenzijde 
met bleke vlekken  en lichtbruine onderzijde met vaalwitte vlekjes 
in druppelvorm en horizontale bestreping .  
Grootte : 18- 25 cm 
 
Snavel: lichtgrijze basis en licht hoornkleurig naar de top toe . 
Kop : groot in verhouding met het lichaam ,licht bruin tot donker 
grijs met vaalwitte vlekjes en streepjes  
Oogkleur : geel met zwarte pupil en omringd door een krans van 
fijne streepjes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Neus :vaalwitte  bevedering  die V - vormig verder loopt naar de 
zware vaalwitte wenkbrauwen ; deze lopen door, over en voorbij  
de ogen.  
Keel : half maanvormige vaalwitte vlek die donker afgelijnd is . 
Rugdek : licht bruin tot bruingrauw-grijs  grote  verdeelde 
vaalwitte druppelvormige vlekjes . 
Vleugels : donkerder met horizontaal lopende vlekken  . 
 
Borst :beige--bruine ondergrond met vaalwitte  vlekjes op de 
bovenborst en bruine horizontale gebogen bestreping op de buik . 
Flanken : beige-lichtbruine grondkleur met donkerder bruine 
horizontale gebogen bestreping .. 
 
Poten : lang ,licht  bevederd met donkere tot zwarte nagels. 
 
Staart : kort en rond  ,bruin tot bruingrauw met drie tot vijf smalle 
vaalwitte dwarsbanden. 
  
Geslachtskenmerken ; Wijf normaal iets forsiger en de tarsel een 
witter gezicht 

                                                    

  Latijnse benaming : Athene cunicularia  

  Nederlandse benaming : Konijnenuil  

                                                                                            

  

Pluspunten :  mooie zware en goed afgelijnde V-vormige 
koptekening .        Grote heldere ogen . 

Opmerkingen :onderbroken V-tekening en keelband  



 

Kleurverschil bij de Athene cunicularia  ( konijnuiltje) 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Juveniel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
  
 
 

Algemene lichaamskleur : grote variatie van vuilwit-bruin 
gevlekt en gestreept tot rossig - donkerbruin met 
vuilwitte omzoming. 
 

Koptekening : bleek vaalwitte tot beige-achtig  met grijsbruine 
streepjes rond de ogen , bovensnavel en in de wangen . 
Schedel : is meer gevlekt  
Nek : gevlekt  
Oog en iris : licht parel grijs met zwarte pupil 
Neus  en mondhoeken kleur : lichtgeel eigeel. 
 
 Snavel :  is grijs aan de basis en zwart naar de punt toe . 
keel : wit – beige  en onder de snavel zeer fijn lichtbruin 
gestreept. 
 

Borst : beige ,licht bruinachtig met bruine streepjes en gevlekt 
aan de zijkanten. 
Buik : vaalwit tot beige –bruin met donkere vlekken . 
Aars : lichtbruin tot vaalwit . 
 
vleugels en rugdek : rossig tot grijs met donkerder veertjes die 
iets lichter omzoomd zijn . 
 
Lange vleugelpennen : grijsachtig met lichtere omzoming en 
donkerder grijs geband .   
Staart : grijsachtig met donkerde banden en lichtere eind 
zoom . 
 
poten en teennagels  : eigeel met zeer zwarte  teennagels 
Loopbenen; zwaar bevederd rossig en met donkerder 
horizontale bestreping                                                                                                                                              
 

 

Latijnse benaming : Buteo regalis 

Nederlandse benaming : Koningsbuizerd 

Meest voorkomende fouten ; te vlekkerig en assymetrisch 

:geschonden hoorndelen  

Gaven en pluspunten; Levendige ogen en zoveel mogelijk 

symmetrische tekening 

 

  



 

 
 
 
 
                 

 

Algemene lichaamskleur :boven en onderzijde zijn grijswitachtig 
met vuilwitte dwarsbanden en spikkels  
Borst en buik : grijs  ,fijn gestreept  en wat lichter van kleur 
 
Kop : vanaf de sluier  tot in de nek, donkere regelmatige ring 
tekening 
Grote gezichtsluier met concentrische donkere ringen die 
gescheiden zijn door een donkere middenstreep 
Vuilwitte sikkelvormige van boven het oog naar binnen beneden 
lopende tekening weerszijden de snavel 
Oogkleur : geel met zwarte pupil  
Snavel kleur : volledig lichtgeel met twee donkere neusgaten 
De snavel is omrand met zwarte bevedering 
Kin vlek : zwart , fijn aan de keel en verbredend tot onderaan het 
masker  
Langs weerszijden van de kin vlek is een vuilwitte maskervlek 
Rugdek : donker grijsachtig vuilwit met donkere lengtevlekken en 
banden 
vleugels : donker grijsachtig wat bewolkt vleugelschild met 
lichtgrijze middenvleugel eind omzoming  
Grijsachtige grote vleugelpennen met donkere en vuilwitte  
horizontale banden 
 Poten : donker en bijna volledig bevederd met donkerbruine 
teennagels  
Staart : donkergrijs en wat gevlekt met donkere brede eind band 
grootte : ongeveer van de Europese oehoe ( maar meer 
bevedering 
 
verschil in geslacht : het wijfje is normaal groter 
 
 
 

Latijnse benaming : Strix Nebulosa 

Nederlandse benaming :Laplanduil 

Meest voorkomende fouten ; onduidelijke en niet breed 

uitlopende kin vlek 

Gaven en pluspunten; mooie maskerlijnen en symmetrische 

tekening 

 



Lizardbuizerd  : Kaupifalco monogrammicus           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Algemene lichaamskleur : voorhoofd, nek , rug en vleugels 
zijn donker muisgrijs . 
 
Snavel : oranjerood , van in het midden tot de punt is de 
snavel zwart 
Ogen : zwart met bruinoranje oogring en bleke wenkbrauw 
Licht vuilwitte oogrand . 
Keel: in het midden een naar de borst lopende zwarte streep 
met langs weerszijden een vuilwitte vlek van onder de kin 
tot aan het einde van de zwarte streep. 
 
Borst : effen muisgrijs  
 
Buik , flanken en dijen : van aan de borst tot aan de aars 
heeft de vuilwitte ondergrond een fijne mooi afgetekende 
horizontale donkere bestreping . 
 
Poten: diep oranje met zwarte teennagels  
Vleugels : het schild is effen donker muisgrijs 
Vleugelpennen : donker muisgrijs met vuilwit-grijze  
eindomzoming. 
Okselveren: vuilwit. 
 
Staart : zeer donker grijs tot zwart met vuilwitte brede 
midden en eindbanden . 
Aars : vuilwit van kleur  
 
 
 

Pluspunten :  Goede aflijning en intensieve borst, 
flank en dij tekening     

 Fouten : onduidelijke en niet symmetrische 
tekening 

Té losse aarsbevedering / te vlekkerig rond de 
keelstreep 

         



 

 

 
Algemeen :grootste uil van Afrika , de kleur is overwegend  licht 
tot donkergrijs.  
 
Snavel : leigrijs met donkergrijze zware behaarde  neusdop. 
Voorhoofd en schedel :lichtgrijs boven de neus en donkerder 
schedel met fijne dwarsstreepjes . 
 
Gezicht : ovaal , lichtgrijs fijn gestreept en langs weerszijden een 
zware wang band  (C ). 
Ogen :donkere pupil met roze oogleden bij de adult 
Oren: goed ontwikkelde pluizige oorpluimen  
 
Keel : donkerder grijs met fijne verticale gebogen tekening  
Borst en buik  : bleker dan de keel met dezelfde tekening  
Rug :licht dot donkergrijs met bruine waas 
Vleugels: donker grijs met bleke naar beneden lopende veertjes 
op de schouders ( A ), aan de onderzijde bevinden zich zware 
donkere banden op de vuil-grijswitte ondergrondkleur . 
 Vleugelpennen : donker bruin tot donker grijs . 
In het midden is er een grijsbruine blekere  dwarsband  ( B ). 
 
Loopbenen :de dijen zijn zwaar bevederd en lichtbruin 
horizontaal gestreept .  
Teennagels: zwart 
Staart ; afwisselend grijsbruin en donker geband . 
 
Positieve punten : 
Mooi gekleurde roze oogleden  
Mooie symmetrische schoudervlekken  
Symmetrische buik tekening  
 
 
 

 

  

Latijnse benaming : Bubo lacteus 

Nederlandse benaming : Melk oehoe 

Opmerkingen : 

Onderbroken wang band  

Beschadigde hoorndelen 

Te bewolkte grijsbruine rugkleur  

 

A 

B 

C 



 

 
 
 
 

 
 

Algemeen : behoren tot kleine Valk uilen, ze gebruiken meer de 
ogen dan de oren . *Er verschillende ondersoorten . 
Dankt zijn naam zijn het typische Boek boek geroep.  
 
Kop :.donker bruin tot bijna zwart met grote  oog en wangvlekken.  
 
Masker : vanaf de keelstreep loopt langs de binnenkant van de 
ogen een dikke witvaalkleurig- bruine V - vormige bevedering tot 
boven het middelste van de ogen , verder kan dan deze 
bevedering verder lopen rondom de ogen ( pluspunt !)   (A) 
 
Oogkleur : Boekboekuilen uit de droge gebieden van Australië zijn 
lichter van kleur en hebben geelgroene ogen , deze  afkomstig uit 
Tasmanië zijn ze donkerder met donker gele ogen. 
 
Snavel: hoornkleurig met donkerder top . 
Neus : grijs hoornkleurig . 
 
 Rugdek :bruin bevederd met lichtbruine omzoming en grotere 
bleke vlekken . 
Juist tegenaan loopt een bleke vlekkenband vanaf de schouders 
naar beneden . 
 
Vleugels :.lang , donkerbruine schouders en buitenste van de 
slagpennen ,  dan verder bruin en lichtbruin omzoomd . 
Borst en flanken :grote roestbruine vlekken in druppelvorm op de 
vaalbruine grondkleur . 
Poten :.bevederde loopbenen tot op de tenen , zwarte teennagels  
 
 

Verschil in geslacht : wijf iets groter dan de tarsel 
 

 

  Latijnse benaming :  Ninox Novaeseelandiae 

  Nederlandse benaming : Nieuw zeelandse  Boekboekuil 

 Meest voorkomende fouten ; Te onregelmatige rug  en 

borst tekening . 

 Gaven en pluspunten; symmetrische vlekjes en bestreping .  

       

Pluspunt  : Goed verdeelde en symmetrische vlekken , 

Goed contrasterende wangvlekken, grote ronde ogen. 

Opmerkingen :  te liggende of bange houding  

 

 

 

 

 

 

 

A 

 



 

 
 

Algemeen : 
Middelgrote uil met opvallende oorpluimen. 
Snavel : grijs aan de basis en in het midden en zwarte top  die 
langs weerszijden zwaar bevederd is. 
Voorhoofd en schedel :grijsachtig op het voorhoofd met blekere 
spikkels en bruinachtig naar de schedel met  donkere  vlekjes . 
Ogen : geeloranje en omgeven van een verenkrans  
 
Oren: staan meestal rechtop in werkhouding( in rust liggen ze 
plat ) . ze bezitten een zware donkere lengtestreep en zijn 
lichtbruin omzoomd . Tussen de ogen is de vaal wit-bruine 
gezichtsluier onderbroken door de scherphoekige voorhoofd 
bevedering en de vaalwitte wenkbrauwen. 
 
Borst en buik  : licht roestgeel – bruinachtig met zware donkere 
lengtestrepen en fijnere donkere dwarsstreepjes  
Rug : geelbruin met donkere op boomschors lijkende grijsbruine 
vlekken en spikkels . 
Vleugels: lichter bruin met donkerder dwarsbanden 
Loopbenen en tenen : bevederd  
Teennagels: zwart 
Staart ; zware horizontale donkere banden bovenaan en 
lichtbruin met horizontale bandjes onderaan . 
Aars ; vaalwit lichtbeige-bruin met fijne verticale streepjes . 
 
 
Positieve punten : 
Mooie symmetrische schoudervlekken  
Symmetrische buik tekening  
 
 

 
 

 

  

Latijnse benaming : Asio otus 

 Nederlandse benaming : Ransuil 

Opmerkingen : 

Onderbroken masker omlijning  

Beschadigde hoorndelen 

 



 

 
 
 
 
  

Algemene indruk : grote zwaargebouwde valk  
 
Kop: lichter vuilwit tot beige-bruin met fijne donkerder streepjes  
Oog : gele oogring en donkere pupil . 
Onder de ogen zijn donkere veertjes, deze verminderen de 
weerkaatsing van het licht in de ogen  
 
Snavel kleur : grijs aan de basis en donker tot zwart naar de top 
toe. 
Neus : in de neus zitten schotjes ( om de verandering van 
luchtdruk op te vangen bij snelle manoeuvres ) 
 
Vleugels : warmbruine tot donkere veertjes die lichter omzoomd 
zijn , de ondervleugel is bleek met donkere punten aan de 
handpennen.    
Vleugelpennen :lang en donker . 
 
Rug : bruinachtige bevedering met lichte bruine omzoming 
keel :licht gestreept met een fijne baardstreep 
 
Borst : zwaar gestreept   
Flanken : donkere druppelvlekken op de vaalwitte ondergrond . 
 
Poten : geel met zware klauwen , 2/3de bevederd en zwarte 
teennagels  
Staart : Lang : langer dan de slechtvalk ,bruin met ovale vaalwitte 
vlekken  
                                                                                                                                              
 

verschil in geslacht : geen  ( vrouwtje over het algemeen iets 
zwaarder) 

 

 

Latijnse benaming : Falco cherrug 

Nederlandse benaming : Sakervalk 

Meest voorkomende fouten ; te vlekkerig en asymmetrisch 

:geschonden hoorndelen  

Gaven en pluspunten; Levendige ogen en zoveel mogelijk 

symmetrische tekening,  

    

                                               

 

 

 

 



 

Latijnse benaming :Bubo bubo Sibericus 
Nederlandse benaming  : Siberische Oehoe  
 
 

Algemene kenmerken  : een der grootste oehoes met   dezelfde  
kenmerken als de Europese oehoe maar in blekere tinten.  
Voorhoofd ; vanaf de neus donker fijn gestreept overvloeiend 
naar vlekjes op de schedel  
Oorpluimen : groot en lang , bruinachtig maar bleker dan de 
Europese  oehoe  met bruinachtige  boven pluimpjes  
Nek : bruin beige met fijne donkere lengtestreepjes . 
Rug : Licht bruinachtig vaalwit met fijne naar onder verbredende 
donkere symmetrische lengtestreepjes . 
Vleugels  : iets bruiner  met een duidelijk symmetrische  
donkerder band tekening . 
Ogen : variëren van felgeel tot vuuroranje iris  met lichtere  pupil 
dan de Europese oehoe , van boven het oog tot en met de 
oorpluimen loopt een dikke donkere streep. 
Snavel :  zwart  en zwaar bevederd . 
 
Borst  ; licht vaalwit grijsachtig met onder  de keel  donkere 
verticale lengte vlekken in druppelvorm  die fijner worden naar 
onder toe ,  in het midden is een bleke vlek .( niet foutief! ) 
Buik en aarsstreek :  is  bleek okerkleurig –bruinachtig met fijne 
donkere  verticale lengtestreepjes en  lichtbruine gebogen 
horizontale tekening  tot onder de staart .  
Rug ; beige – crème tot licht bruin  grondkleur  met donkerder 
vlekken die lichter omzoomd zijn  
Poten;  zwaar bevederd 
Teennagels  ; donker grijs tot zwart  met zwaar bevederd e tenen 
Verschil met de Europese oehoe : lichter verenkleed  
 
 
 
                                              Foto’s  : www.uilenkwekerijwings.nl 

Positieve punten ;  zachte lichte grond kleur 

Mooie symmetrische vlek en streeptekening 

 Opmerkingen ;  geschonden hoorndelen, 

agressieve houding  , onregelmatige tekening  

 

 

       



 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

Latijnse benaming : Falco peregrinus  

Nederlandse benaming : Slechtvalk 

Meest voorkomende fouten ; te vlekkerig en asymmetrisch. 

,geschonden hoorndelen . 

Gaven en pluspunten; Levendige ogen , zoveel mogelijk 

symmetrische tekening, intensief  en goed contrast. 

Algemene lichaamskleur : blauwachtige tot leigrijze bovenzijde 
 en vale tot bruin-beige getekende onderzijde . 
 
Kop : grijs - donker gestreept , maar meestal  donker tot zwart   
Wangen : donker met  zwarte snorbaard.  
 
Oog en iris : donker oog met gele oogomranding . 
Neus: van licht tot diep gele neus . 
Snavel :geelgroenachtige basis en grijs tot blauwzwarte top.  
Keel : vaalwit- lichtbruine keel en keelband lopend tot voorbij  
de wangen . 
 
borst: de bovenborst is bleek met fijne verticale streepjes . 
Buik en flanken : crèmekleurig tot lichtbruin met donkere 
maanvormige gebogen vlekjes . 
Dijen : zwaar bevederd  vaalwit tot lichtbruinachtig en donker 
geband . 
 
Rugdek : leigrijs tot blauwachtig zwart 
Vleugels : donker met lichtere omzoming . 
 
Stuit :vaalbruin-beige met fijne bestreping. 
Staart : donker met lichte omzoming 
 
poten en teennagels  : eigeel met zwarte  teennagels 
                                                                                                                                               
Juveniele vogels  bezitten meer bruinachtige kleuren. 

Wijf wat groter dan de tarsel en iets zwaardere ondertekening 

Er bestaan ook slechtvalken in de bleke vorm. 

   

 

 

 

                

 

  



 

 
Latijnse benaming :Bubo scandiacus     (Nyctea scandiaca) 
Nederlandse benaming  : Sneeuwuil    
 
 

 
Algemeen volwassen kleed : Tarsel : sneeuwwit    
 
Wijf : gestreept en gevlekt van bruin tot zwart  
Ogen : geel met zwarte pupil  
Gezicht : wit met een zware snorbevedering en witte  kopzijde 
Keel: de keel is wit breed van af het gezicht en versmallend naar 
onder toe  ( verder lopend wit in de midden borst is niet foutief ) 
Snavel : kort en zwart  
Borstzijde en flanken : mooie maanvormige gebogen dikke 
verticale bestreping ( hoe verder die tekening doorloopt hoe 
beter ) 
Onderbuik en onder de staart : verticale fijne fijnere horizontale 
bestreping  
Vleugels : dikke driehoekvormige gebogen vlekken  
Onder-vleugels :overwegend wit met naar de schouders toe en 
naar het buitenste van de vleugelpennen lichtere vlekjes  
Voorhoofd en schedel : vertrekkend van boven de neus is de 
kleur wit  , op de schedel bevinden zich symmetrisch donkere  
vlekjes  
Rug ; symmetrische horizontaal lopende gebogen bestreping  
Staart : dikke van elkaar liggende horizontale vlekken  
 
Dijen : zwaar bevederd en gestreept tot licht gevlekt  
 Poten ; zwaar bevederd en minder gevlekt tot wit  
Teennagels  ; de tenen zijn zwaar bevederd en de nagels zijn  
donkergrijs tot zwart
 
donker grijs tot zwart  
 
 
 

       Tarsel                        wijf 

Positieve punten ;  goed contrast en mooie 

symmetrische vlek en streeptekening 

 

Opmerkingen ; Jongere vogels kleuren van donker grijs tot 

wit gevlekt naar  wit  

 

 

 

 

 



 

 
Latijnse benaming :Bubo scandiacus     (Nyctea scandiaca) 
Nederlandse benaming  : Sneeuwuil    
 
 

 
Algemeen volwassen kleed :        Tarsel : sneeuwwit    
 
Wijf : gestreept en gevlekt van bruin tot zwart . 
 
Ogen : geel met zwarte pupil  
Gezicht : wit met een zware snorbevedering en witte  kopzijde 
Keel: de keel is wit breed van af het gezicht en versmallend naar 
onder toe  ( verder lopend wit in de midden borst is niet foutief ) 
Snavel : kort en zwart . 
 
Borstzijde en flanken : mooie maanvormige gebogen dikke 
verticale bestreping ( hoe verder die tekening doorloopt hoe 
beter ) 
Onderbuik en onder de staart : verticale fijne fijnere horizontale 
bestreping  
Vleugels : dikke driehoekvormige gebogen vlekken  
Onder-vleugels :overwegend wit met naar de schouders toe en 
naar het buitenste van de vleugelpennen lichtere vlekjes  
Voorhoofd en schedel : vertrekkend van boven de neus is de 
kleur wit  , op de schedel bevinden zich symmetrisch donkere  
vlekjes  
Rug ; symmetrische horizontaal lopende gebogen bestreping  
Staart : dikke van elkaar liggende horizontale vlekken  
 
Dijen : zwaar bevederd en gestreept tot licht gevlekt  
 Poten ; zwaar bevederd en minder gevlekt tot wit  
 
Teennagels  ; de tenen zijn zwaar bevederd en de nagels zijn  
donker grijs tot zwart  
 
 

 Positieve punten ;  goed contrast en mooie 

symmetrische vlek en streeptekening 

Opmerkingen ; Jongere vogels kleuren van 

donker grijs tot wit gevlekt naar  wit  

 

 



 

 
 
 
 

 

Kop: effen leigrijs vanaf de neus tot in de nek 
 
Nek, rug en schouders: leigrijs met een bewolkte omzoming . 
 
Vleugels : breed en afgerond , bruinachtig grijs tot zelfs 
donkerder dan de rug en met een lichte afzoming. 
 
Oog : geel oranje  met donkere iris . 
( Havik = oranje tot diep rood oog  en wenkbrauwstreep ! ) 
Neus : geel met een  lichtgroene schijn  
 
Snavel : grijs aan de basis en donker tot zwart naar  de top. 
Wangen :licht tot  roestbruin met  donkerder streepjes 
Keel: bleek vaalwit tot  bruinachtig met lichte  streepjes   
 
Borst ,buik, flanken : vaalwit tot bruine grondkleur met bruine 
dikke horizontale dikke gebogen bestreping  
 
Aarsstreek: zeer lichtgrijs tot wit. 
Staart : grijs met donkere dwarsbanden aan de onderzijde  
 
 
Poten : lang en geel . 
Teennagels : zwart  
 
Verschil in geslacht : Musket ( mannelijke benaming bij de 
sperwer !)  is meer dan ¼ tot de helft kleiner dan het wijf  
                                                                            
                                                                            
 
 

 

Latijnse benaming : Accipiter nincus 

Nederlandse benaming : Sperwer Musket  

Meest voorkomende fouten ; te veel bontachtig in de keel 

Gaven en pluspunten; intensieven rug kleur en 

borsttekening 

 

  

 



 

 
 
 
 

 

Kop: vanaf de neus is een lichtgrijze bestreping op de grijze 
grondkleur  
 
Nek, rug en schouders: leigrijs met een bewolkte omzoming . 
 
Vleugels : breed en afgerond , donkerder dan de rug met een 
lichte afzoming. 
Oog : geel met donkere iris .  
( bij de havik is het oog oranjerood tot dieprood ! ) 
Neus : geel met een  lichtgroene schijn  
Snavel : grijs aan de basis en donker tot zwart naar  de top. 
 
Wenkbrauwstreep :vaalwit ,minder duidelijk dan bij de havik ,  
beginnend voor het oog en lopend tot goed voorbij het oog . 
 
Keel, borst ,buik, flanken : koekoekstekening ; lichtgrijs met 
donkere tot zwarte horizontale dikken gebogen strepen. 
 
Aarsstreek: zeer lichtgrijs tot wit. 
Staart : grijs met donkere dwarsbanden . 
 
Onderzijde  : bijna volledige koekoekstekening . 
 
Poten : lang en geel . 
Teennagels : zwart  
 
Verschil in geslacht : wijf is meer dan ¼ tot de helft groter dan de 
*Musket ( mannelijke benaming bij de sperwer !)  
                                                                            
                                                                            
 
 

 

Latijnse benaming : Accipiter nincus 

Nederlandse benaming : Sperwer wijf  

Meest voorkomende fouten ; te veel wit in de rug 

Gaven en pluspunten; mooie koekoekstekening 

 

 

Koekoek   

Sperwer Wijf 

 

Koekoek- 

Tekening  

bij het  

Sperwerwijf 



Latijnse benaming :   Surnia ulula 

Nederlandse benaming :   Sperwer uil 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Algemene lichaamskleur : vuilwitte ondergrond met sperwer 

bestreping en bleke vlekken 

 

Ogen : geel met zwarte pupil   

Snavel : licht geelachtig 

rond de snavel is een donkere onregelmatige vlek . 

Gezicht : Vuilwitte wangen met een zwarte zijdelinkse band  , 

Keel : is licht grijs-zwart afgezoomd . 

Kop :van af de snavel tot in de nek is deze licht gespikkeld en 

symmetrisch gevlekt  . 

Borst : tot aan de aars is een fijne intensieve horizontale zoom 

tekening boven de vuilwitte ondergrond kleur. 

Onderzijde : onder de vleugels en staart is een zelfde tekening 

als op de  borst maar lichter van kleur en intensiviteit  

Rug : donker grijs-bruinachtig en vuilwit gevlekt 

Vleugels : de kleine middelste vleugeldekveren zijn donker grijs 

met grotere vuilwitte vlekken  

  
 

Kleine slagpennen                           grote slagdekpennen 

Staart: opvallend lang ,en zwart met vuilwitte dwarsbanden . 

Poten :  bruinachtig en licht behaard  , bijna nooit te zien . 

Teennagels : zwart  

 

 

 

 

 

Positief : intensieve kleuren en symmetrische tekening  

Fouten : te weinig wenkbrauwstreep , fletse bestreping 

Jongere vogels : nog geen of weinig sperwertekening  



                                                      

Steenarend  : Aquila chrysaetos 
 

 

 

Algemene lichaamskleur : donkerbruin , iets bleker aan de 
onderzijde . 
 
Snavel :lichtgrijze snavelbasis en donkerder naar de top toe  
Neus  en mondstreep : goudgeel 
Iris, ogen iris : donker tot lichtbruin  ogen ,bleke oogring 
Voor het oog is weinig bevedering , wel enkele langer haren 
 
Voorhoofd en kop : lichtbruin tot  bruingoudkleurig ,in  nek 
zijn verlengde veren in dezelfde  kleur 
Rug en stuit : donkerbruin met blekere omzoming  
Boven staart : donkerbruin met enige onregelmatige 
bruine en  grijsachtige dwarsbanden  
Onder staart : donkerbruin bij de adult vogels  
Keel :donker goudkleurig en donker gestreept 
 
Borst en buik  : iets lichtere kleur dan de bovenzijde  
 
Vleugel en schildbevedering   : bruin met lichtbruine 
omzoming  
 
Vleugelpennen : donkerder dan het vleugelschild en licht 
omzoomd  
Dijen en poten : de dijen zijn tot aan de tenen bevederd, de 
poten en tenen  zijn goudgeel 
Teennagels ; zo donker mogelijk tot zwart 
 
 
De Steenarend is altijd te herkennen aan de brede zwarte 
band op het staarteinde 
 
 
 

Positieve punten : Levendige ogen , 

 mooi contrast tussen de donker en goudkleur en de omzoming  

Niet te agressieve houding ongeschonden hoorndelen  

 

Opmerkingen : Jonge vogels hebben een witte staart en witte 

boven en onder vleugelvlekken ( na 4 à 5 jaar verdwijnt het wit )  

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

Algemene lichaamskleur :bruine tot bruingrauwe bovenzijde met 
bleke vlekken  en vaalwitte onderzijde met donkere vlekjes en 
streepjes . ( er bestaan 28 verschillende soorten !) 
*Bestaat zowel in de bruine als in de grijze vorm. 
Grootte : = 21 tot 23 cm          ( = een kop groter dan dwerguiltje )  
 
Snavel: lichtgrijze basis en licht hoornkleurig naar de top toe . 
Kop :breed en redelijk plat ,bruin met vaalwitte vlekjes en 
streepjes , in de nek is een vaalwitte kraag . 
Sommige soorten hebben in de nek twee oogvlekken om vijanden 
af te schrikken ( oa. De geparelde steenuil ) 
Oogkleur : geel met zwarte pupil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Neus :vaalwitte  bevedering  die verder loopt naar de redelijk 
zware vaalwitte wenkbrauwen .   
Gezicht en wangen: vaalwitte vlekjes en lijntjes . 
Rugdek : bruin tot bruingrauw met regelmatig verdeelde vaalwitte 
–lichtbruine vlekjes . 
Vleugels : donkerder en gevlekt. 
 
Borst :Vaalwitte ondergrond met een mindere bruine lengte 
bestreping . 
Flanken : meer warm bruin met vaalwitte tot lichtbruine vlekjes. 
 
Poten : lang vaalgeel bevederd met donkere tot zwarte nagels. 
 
Staart : kort en rond  ,bruin tot bruingrauw met drie tot vijf smalle 
vaalwitte dwarsbanden. 
  
Gedrag : bij opwinding typische op en neer en zijdelingse 
staartbewegingen . 
                                           Foto : Trebola with admission  ; Verbeke Wilfried  

 

                                                    

  Latijnse benaming : Athene noctua 

  Nederlandse benaming : Steenuil  

 Meest voorkomende fouten ; Te onregelmatige rug  en 

borst tekening . 

 Gaven en pluspunten; symmetrische vlekjes en bestreping .  

 

 

 

Steenuil 

Redelijk zware 

wenkbrauwstreep 

  

 



 

 
 
 
 

 
   

Algemene lichaamskleur- Tarsel : roodbruin- steenrode en 
grijsblauwe  bovenzijde , beige-bruine onderkant. 
 
Kop kleur en tekening  :grijsblauw tot in de nek en donkerfijn 
gestreept. 
Oogkleur :oranjegele oogring met zwarte pupil 
Snavel kleur :grijze basis met lichtgele schijn en zwart naar 
de punt toe met gele neus . 
 
Wangen : vuilwit tot blauwgrijs en een donkere baardstreep. 
Keel : beige-bruin zonder tekening 
 
Rugdek : steenrood tot bruinrood met zwarte 
druppelvormige vlekken die horizontale banden vormen. 
Slagpennen : grijsachtig tot donkergrijs -zwart met vuilwitte 
eind zoom. 
 
Borst en flanken : de  boven borst is beigebruin met fijne 
donkere streepjes, borst en flanken zijn bruiner met 
donkergrijze druppelvlekken 
 
Aars : licht tot warm bruin en niet gevlekt . 
Stuit : blauw-grijs effen bij de tarsel ,bij het wijfje is die  bruin 
en volledig getekend met vlekken die horizontale banden 
vormen. 
 
Staart : lang en grijszwart en dwarsbanden met zwarte eind 
band die vuilwit afgezoomd is . 
Poten : diep geel-oranje  met zwarte teennagels  
 
 
 

Latijnse benaming : Falco tinnnunculus 

Nederlandse benaming : Torenvalk 

Gaven en pluspunten;  

Symmetrische tekening ,  

intensieve kleur 

Meest voorkomende fouten ; te onregelmatig gevlekt 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

 
 
 
 

 
   

Algemene lichaamskleur- Wijf : beige bruine ondergrond  
,lichtbruin bovendek kleur en donkerder bruine vlekjes en 
streepjes  
 
Kop kleur en tekening  : lichtbruin en fijn gestreept 
Oogkleur : gele oogring met zwarte pupil 
 
Snavel kleur :licht grijze basis met lichtgele schijn en zwart 
naar de punt toe met gele neus . 
 
Wangen : vuilwit tot bruingrijs en een lichtbruine 
baardstreep. 
Keel : beige-bruin zonder tekening 
 
Rugdek en mantel  :.lichtbruin met driehoekige gebogen 
symmetrische vlekjes  
Slagpennen : grijsachtig tot donkergrijs met vuilwitte eind 
zoom. 
 
Borst en flanken : de  boven borst is beigebruin en fijn 
lichtbruin gestreept, borst en flanken zijn meer beigebruin 
met donkerbruine  druppelvlekken 
 
Aars : beige bruin en niet gevlekt . 
Stuit en staart : bruin en volledig getekend met vlekken die 
horizontale banden vormen en met een zwarte eind band die 
vuilwit afgezoomd is .. 
 
Poten : diep geel-oranje  met zwarte teennagels  
 
 
 

Latijnse benaming : Falco tinnnunculus 

Nederlandse benaming : Torenvalk 

Gaven en pluspunten;  

Symmetrische tekening ,  

intensieve kleur 

Meest voorkomende fouten ; te onregelmatig gevlekt 

 

 

 

 

 

 

 

                



 

 
 
 
 

 
 
 

Grootte : ongeveer 38 cm (   wijfje is iets groter en donkerder  ) 
 
Kop : bleek beige goudgeelachtige hartvormige gezichtsluier met  
donkerbruine vlekken . 
 
Oor : de oorpluimpjes zijn erg klein en meestal niet zichtbaar. 
 Oog : geel met zwarte pupil en zwarte oogvlekken , omrand door 
een krans van veertjes . 
 
Gezicht en wangen: vaalwit- beigebruin , smal boven de neus en 
verbredend tot het bovenste van de sluier . 
Goed ontwikkelde snorharen. 
Snavel : zwart . 
 
Rugdek : zwartbruin en roomkleurig gevlekt en gestreept. 
 
Vleugels : lang , de bovenzijde is zwartbruin met beige vlekken en 
een beige achterrand , een opvallende zwartbruine polsvlek en 
vleugelpunt . 
De achtervleugelrand is wit maar bij bleke exemplaren niet te zien  
De onderkant is beige . 
 
Borst : zwaar contrast ;  licht geel bruin- beige , zwaar gevlekt en 
gestreept onder de keel en lichtere fijne lengtestreepjes op de 
borst.  
 
Poten en  tenen :  zwaar bevederd met zwarte teennagels . 
 
Staart : roestgeel met donkere banden 
 
 

 
 

  Latijnse benaming : Asio flammeus. 

 Nederlandse benaming : Velduil 

 Meest voorkomende fouten ; Te onregelmatige rug  en 

borst tekening , open sluier , kromme neuslijn 

 Gaven en pluspunten; symmetrische vlekjes en bestreping .  

 

 

  



 

 
 
 
 

 

Algemene lichaamskleur : donker bruin zwart met warmbruine 
velden 
 
Kop: donker grijsbruin tot bijna zwart en fijn gestreept 
 
Oog ring en iris  : zwarte pupil ,lichtbruine iris en geelachtige 
oogring  
Snavel : grijze basis en donker naar de top toe ,      
Neus : eigeel 
Keel : ,bovenborst,buik : zwarte en vuilwitte lengtestrepen of 
vlekken  tot gezoomde bijna zwarte bevedering . 
rugdek : donkerbruin met lichtbruin omzoomde veertjes 
 
Schouders: warmbruin, met kleine donkere vlekjes die licht 
omzoomd zijn . 
vleugels :van het vleugelschild naar de vleugelpennen zijn  de 
grotere vlekken ook lichtbruin omzoomd  
 
Midden en grote vleugelpennen :donker tot bijna zwart en bruin 
omzoomd . 
 
Staart :  donker tot bijna zwart met vuilwitte basis en eindband 
Aan de onderkant is een koekoekstekening te zien  
 
Dijen : lange bruine –vuilwitte tot warmbruine donkere veren , 
deze kunnen ook afgezoomd zijn in lichtbruin 
Poten : lichtgeel met donkergrijze teennagels 
 
verschil  :volwassen jonge  vogel en overjarige 
 
 

  

Latijnse benaming :Parabuteo unicinctus 

Nederlandse benaming : Woestijnbuizerd 

Meest voorkomende fouten ; 

Té schuw of agressief , geschonden hoorndelen  

Té veel vuilwitte strepen in de keel of boven de neus 

Gaven en pluspunten; diepe intensieve kleuren en goede 

omzoming  





 Amerikaanse Torenvalk ; Falco Sparverius     Tarsel 

Schedel en voorhoofd; donker grijs , licht grijs boven de neus 
en donkerder naar het midden van de schedel, dan 
overvloeiend naar bruin  
 
Neus ; geel grijs     
Snavel ; de basis is lichtgrijs naar donkere snavelpunt 
 
Het oog is zwart , licht gele oogring  , deze is licht omzoomd 
met een vuil witte vlek naar onder toe ; daarachter een donkers 
brede streep , daarachter terug een bleek bruine kleur en een 
donkere vlek 
Keel ; bleek vuilwit met daarachter zwarte baardstrepen  
Borst ; onder de keel een licht bruin kleur en overvloeiend naar 
vuilgrijsbruin  
Flanken ; grijs met donkere vlekjes  
 
Vleugels ; donkergrijs met zwarte vlekjes  
Vleugelbanden ; donker grijs met op de buitenste veren bleke 
stippen  en lichtgrijze vleugelomzoming  
Rug ; warm bruin met zwarte tekening 
Staart ; warmbruin met zwarte achterste vlekken en vuilwitte 
staarteinden  , de onderste staartpennen zijn grijs met zwarte 
vlekken 
Positieve punten ;  mooie intensieve kleuren  
Symmetrische tekening  en goede presentatie  
 
Meest voorkomende fouten; geschonden hoorndelen en 
bevedering ,onregelmatige en slecht verdeelde tekening  

 

  

   

 

Tarsel  

Wijf 
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