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KOMMENTAAR BIJ DE REEKSEN 

 

Sectie kleur-en postuurkanararies 

Klas A: Individueel eigenkweek van dit jaar . 
Klas B: Individueel eigenkweek van vorige jaren. 
Klas D: Stam van 4 identieke eigenkweek vogels van dit jaar  
Klas C: Individuele niet eigenkweek vogels. 
Klas E: Stel van 2 identieke eigenkweek vogels van dit jaar  

 

Overige secties 

Klas A: Individueel eigenkweek van dit jaar en vorig jaar 
Klas B: Individueel eigenkweek van 2014 en vorige jaren. 
Klas D: Stam van 4 identieke eigenkweek vogels van dit jaar en vorig jaar 
Klas C: Individuele niet eigenkweek vogels. 
Klas E: Stel van 2 identieke eigenkweek vogels van dit jaar en vorig jaar 

 

SECTIE 1: KLEURKANARIES 

A 1 Gele vetstofkleurige kanaries: Alle uiterlijke gele kanaries zonder de mozaïekfactor:  
  geel intensief + lutino. 
A 2 Gele schimmel vetstofkleurige kanaries: Alle uiterlijk gele schimmel kanaries zonder de 

mozaïekfactor: geel schimmel + lutino. 
A   3  Geelivoor vetstofkleurige kanaries: Alle uiterlijke gele kanaries zonder de mozaïekfactor: geelivoor 

intensief en geelivoor schimmel + alle lutino’s ivoor. 
A 4 Witte vetstofkleurige kanaries: Alle uiterlijke witte kanaries : recessief wit en dominant wit, intensief 

en schimmel + alle albino's. 
A 5 Rode vetstofkleurige kanaries: Alle uiterlijke rode kanaries met of zonder de ivoorfactor, maar 

zonder de mozaïekfactor: rood intensief, rood schimmel, roodivoor intensief, roodivoor schimmel + alle 
rubino's. 

A 6 Alle vetstofkleurige kanaries met mozaïek: Alle uiterlijke vetstofkleurige kanaries met de 
mozaïekfactor in geel of rood + lutino of rubino. 

A    7 Klassieke melanine kanaries gele grondkleur: schimmel of intensief met of zonder ivoorfactor maar 
zonder de mozaïekfactor.  

A 8 Klassieke melanine kanaries witte grondkleur.  
A 9 Klassieke melanine kanaries rode grondkleur :in schimmel of intensief met of zonder de 

ivoorfactor, maar zonder de mozaïekfactor.  
A  10 Niet klassieke melanine kanaries: pastel, grijsvleugel, opaal, phaeo, satinet, eumo, onyx en kobalt 

met de schimmel- of de intensieffactor, met of zonder de ivoorfactor, in geel, rood of wit, maar zonder 
de mozaïekfactor. 

A 11 Alle melanine kanaries met mozaïek: Alle klassieke kanaries, pastellen, grijsvleugels, opalen, 
phaeo’s, satinetten, eumo’s, onyx en kobalt met de mozaïekfactor in het geel en rood met of zonder 
de ivoorfactor. 

B 12 Vetstofkleurige kanaries: Alle overjarige eigenkweek vetkleurige kanaries. 
B 13 Alle melanine kanaries : Alle overjarige eigenkweek klassieke melanine kanaries en niet-klassieke 

melanine kanaries, alle overjarige eigenkweek. 
D 14 Stam vetstofkleurige kanaries:  Vier eigenkweek identieke vetstofkleurige kanaries, geringd met 

ringen van dit jaar. 
D 15 Stam melanine kanaries: Vier eigenkweek identieke klassieke melanine kanaries of vier eigenkweek 

identieke niet-klassieke eigen kweek, geringd met ringen van dit jaar. 
C 16 Alle kleurkanaries: Alle kleurkanaries, met – of zonder ring. 
E 17 Stel kanaries:  Twee eigenkweek identieke kanaries, geringd met ringen van dit jaar. 

 

SECTIE 2: ZEBRAVINKEN 

A 18 Klassieke poppen: Alle eigenkweek klassieke zebravink poppen. 
A 19 Klassieke mannen: Alle eigenkweek klassieke zebravink mannen. 
A 20 Niet klassieke poppen: Alle eigenkweek ,niet-klassieke zebravink poppen. 
A 21 Niet klassieke mannen: Alle eigenkweek niet-klassieke zebravink mannen. 
B 22 Zebravink poppen: Alle zebravink poppen eigenkweek van 2014 en vorige jaren. 
B 23 Zebravink mannen: Alle zebravink mannen eigenkweek van 2014 en vorige jaren. 
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D 24 Stam zebravinken: Vier eigenkweek identieke zebravinken, geringd met ringen van dit jaar en vorig 
jaar. 

C 25 Alle zebravinken: Alle zebravinken, met – of zonder ring. 
E 26 Stel zebravinken: Twee eigenkweek identieke zebravinken, geringd met ringen van dit jaar en vorig 

jaar. 

 

SECTIE 3: HYBRIDEN 

A 27 Europees x Europees, Europees x exoot of omgekeerd,exoot x exoot: 
  Kruising van Europese met Europese vogel van dit jaar of vorig jaar. 
  Kruising van Europese vogel met exotische vogel of omgekeerd, met ring van dit jaar of vorig jaar. 

Kruising van exotische vogels onderling, met ring van dit jaar of vorig jaar. 
A 28 Europees x kanarie of omgekeerd: Kruising van Europese vogel met kanarie of omgekeerd, met 

ring van dit jaar of vorig jaar. 
A 29 Exoot x kanarie of omgekeerd: Kruising van exotische vogel met kanarie of omgekeerd, met ring 

van dit jaar of vorig jaar. 
B 30 Kruisingen met kanariebloed: Overjarige eigenkweek.  (2014 en vorige jaren) 
B 31 Kruisingen zonder kanariebloed: Overjarige eigenkweek.   (2014 en vorige jaren) 
D 32 Stam hybriden: Vier identieke eigenkweek kruisingen geringd met ringen van dit jaar en  vorig jaar. 
C 33 Alle hybriden: Alle mogelijke (toegelaten) kruisingen, met – of zonder ring. 
E 34 Stel hybriden: Twee identieke eigenkweek kruisingen geringd met ringen van dit jaar en  vorig jaar. 

 

SECTIE 4: EUROPESE VOGELS 

A 35 Grote Europese vogels vanaf de pestvogel: Ekster, grote lijster, kauw, koperwiek, kraai, 
kramsvogel, merel, pestvogel, roek, spreeuw, Vlaamse gaai, zanglijster, haakbek 

A 36 Barmsijzen: wildkleur eigenkweek van dit jaar. 
A 37 Sijzen, distelvinken Gorzen en mussen, fraters, kneuters,cini: distelvink, sijs, geelgors, grauwe 

gors, huismus, rietgors, ringmus, kneuter, frater, cini. 
A 38 Europese vogels niet van bijlage 1: Europese vogels welke niet vermeld staan in bijlage 1 en niet 

behoren tot voormelde reeksen A35 tot A41 zoals heggemus, koolmees, pimpelmees, roodborstje, 
nachtegaal enz…   

A 39 Andere Europese wildkleur: Appelvink, groenvink, kruisbek 
A  40 Overige Europese wildkleur: Goudvink,keep,botvink 
A 41  Kleurmutaties sijzen en barmsijzen 
A 42 Kleurmutaties overige Europese vogels: Alle kleurmutaties  Europese vogels niet vermeld onder 

reeks A 41 
B 43 Grote Europese vogels vanaf de pestvogel:Overjarige eigenkweek. (2014 en vorige jaren) Zie bij 

reeks A 32 + grote Europese vogels behorende tot reeks A38 
B 44 Gorzen en mussen, fraters, kneuters, sijzen: Overjarige eigenkweek (2014 en vorige jaren) van 

sijs, cini, geelgors, grauwe gors, huismus, rietgors, ringmus, kneuter, frater, barmsijs, distelvink + 
kleine Europese vogels behorende tot reeks A39 

B 45 Vinken en kruisbekken: Overjarige eigenkweek. (2014 en vorige jaren) Zie bij reeks A 40. 
B 46 Kleurmutaties Europese vogels: Overjarige eigenkweek. (2014 en vorige jaren)   
  Zie reeksen A 41 en A 42 
D 47 Stam barmsijzen en sijzen: Vier identieke eigenkweek sijzen en barmsijzen geringd met ringen van 

dit jaar en vorig jaar. 
D 48 Stam overige Europese vogels: Vier identieke overige Europese vogels, geringd met ringen van dit 

jaar en  vorig jaar. 
C 49 Alle Europese vogels: Alle geringde Europese vogels met of zonder vergunning. 
E 50 Stel Europese vogels: Twee identieke overige Europese vogels, geringd met ringen van dit jaar en  

vorig jaar. 

 

SECTIE 5: EXOTISCHE VOGELS 

A 51 Japanse meeuwen en rijstvinken: Alle eigenkweek Japanse meeuwen en rijstvinken of padda's (alle 
 kleurslagen) 

A 52 Gouldamandines wildkleur:Alle eigenkweek gouldamandinen wildkleur van dit jaar. 
A 53 Andere Australische prachtvinken: 

Amadines : Ceres -, Masker-, Papegaai-, Roodoor-, Spitsstaart-, Vuurstaart-, 
   Astrildes: Binzen-,Bichenow-, Doorn-, Geschilderde-, Rood oogvlek-, Pracht-, Zon –  
    (Witbuik en zwartbuik) Diamantvink, Gordelgrasvink, Timorrijstvogel. 

A 54 Afrikaanse prachtvinken, amaranten en munies: 
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Alle astrildes (niet vernoemd in reeks 53):  
 Aurora-, Berg-, Blauwsnavel-, Bonte -, bruinborst-, Bruindruppel, Djibowski-, Druppel-, 

Dufresne, Elfen-, Feeen-, Geelvoorhoofd-, Granaat -, Grijskop-, Zwartkop mees -, Grijswang-, 
groendruppel-, Kleine purper -, Leigrijze -, Mees-, Non-, Parel-, Patrijs- of Kwartel-, Purper -, 
Purpergranaat-, Roodmasker-, Sprinkhaan-, Teugel-, Wiener-, Witband mees, -Witborst-, 
Zwartkeel kwartel -, Zwartkop- 

Amaranten (Donkerrode, Roze, Stippel-, Senegaalse, Wijnrode, Zwartbuik-), Blauwfazantjes, 
Goudbuikje. Loodbekje, Napoleonnetje, Oranjekaakje, Roodstaartjes, Tijgervinken, Vuurvinken, 
Zaadkraker (rode en roodkop), Zwartbekje, Zwartkaakje, Roodkopamadine en Zilverbekje. 

  Munies (Lonchura-soorten): Bandvink, Bronzenmannetjes (Borneo -Java -, Jerdon -,  
   Moluks -, Parel- ,Treur-, Vijfkleuren-, Witbuik-), Ekstertje (Dwerg-, Glans-,  
   Reuze-,), Muskaatvinken, Nonnen (Driekleuren-, Witkop-, Bleekkop-,  
   Diksnavel-, Arfak-, Kruiskop-. Witschedel-, Pracht-, Forbes-, Hunstein-,Hades-),  
   Parelhalsamadine, Rietvinken (Berg, Bruinborst -, Dikkop-, Gele -,  
   Hooggebergte -, Witborst -, Zwartborst). 

A 55  Alle andere zaadeters: Alle eigenkweek zaadetende exoten niet vermeld bij  
   reeksen A51, A52,  A53, A54 
   Fruit-, nectar- en insecteneters: Alle eigenkweek exotische fruit-, nectar- en  
   insecteneters. 
A 56  Kleurmutaties: Alle kleurmutaties van de eigenkweek Exotische vogels. 
B 57 Japanse meeuwen en rijstvinken: Overjarige eigenkweek. (2014 en vorige jaren) 
B 58 Australische prachtvinken: Overjarige eigenkweek. (2014 en vorige jaren) Zie  
   reeks A55, A56. 
B 59 Afrikaanse prachtvinken, amaranten en munies: Overjarige eigenkweek. (2014 en  
   vorige jaren) Zie reeks A54. 

  Alle andere zaadeters en alle fruit-, nectar- en insecteneters: Overjarige  
   eigenkweek, (2014 en vorige jaren) zie bij reeks A55. 

B 60   Kleurmutaties alle exoten: alle overjarige (2014 en vorige jaren) kleurmutaties van exoten. 
D 61 Stam Japanse meeuwen en rijstvinken: 
  Vier identieke eigenkweek Japanse meeuwen of rijstvinken, geringd met ringen van dit jaar en vorig 

jaar. 
D 62 Stam overige exoten: Australische prachtvinken en Afrikaanse prachtvinken (zie A52, A53, A54, A55 

en A56). Vier identieke eigenkweek prachtvinken, geringd met ringen van dit jaar of vorig jaar 
C 63 Alle exotische vogels: Alle exotische vogels, met – of zonder ring. 
E 64 Stel Exoten: Twee identieke eigenkweek exotische vogels, geringd met ringen van dit jaar en vorig 

jaar. 
 

SECTIE 6: POSTUURKANARIES 

A  65  Figuurkanaries: Belgische buIt, Scotch Fancy. 
A 66   Figuurkanaries: Munchener, Japan Hoso. 
A 67   Alle frisekanaries: Parijse, Noordse, Zuiderse, Zwitserse, Gibber Italicus, Padovan, Giboso, Fiorino, 

A.G.I.,  Melado Tinerfeno, Mehringer, Milanese.             
A  68 Gloster corona: Alle Glosters corona met ring van dit jaar. 
A  69 Gloster consort: Alle Glosters consort met ring van dit jaar.  
A 70  Getekende postuurkanaries:- Lizard in wit,geel en rood (zuivere, zonder of met gebroken kap) Alle 

overige kuif en kuifbroed (gladkop)  postuurkanaries (Duitse kuif, Crested, Lancashire en de 
Rheinlander) met ring van dit jaar.       

A 71 Fife fancy: Alle gepigmenteerde fifes (schimmel of intensief en minstens voor 90% zuiver) met ring 
van dit jaar. 

A 72   Fife fancy: Alle vetstofkleurige en bonte fifes (gepigmenterd  en vetstof - schimmel of intensief) met 
ring van dit jaar. Eén enkele vlek of pluim is bont.  

A 73 Al de overige postuurkanaries: met ring van dit jaar niet vernoemd niet vernoemd  
  in de reeksen A65 tot A72. Border, Norwich,Berner, Raza Espagnola en Yorkshire,  
  Irish fancy. 
B 74 Alle vormkanaries: met ring van vorige jaren. (border, fife fancy, norwich, yorkshire, berner, raza 

Espagnola, gloster consort) 
B 75 Alle figuurkanaries: met ring van vorige jaren. (Belg. Bult, Scotch fancy, Munchener, Japan hoso)  
B 76 Overige postuurkanaries: met ring van vorige jaren, niet vernoemd onder  B74 en B75). 
D 77 Stam figuur- en frise kanaries: Vier identieke eigenkweek kanaries, geringd met ringen van dit jaar. 
D 78Stam overige  postuurkanaries: Vier identieke eigenkweek postuurkanaries met ringen van dit jaar. 
C 79Alle postuurkanaries: Alle postuurkanaries met – of zonder ring. 
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E  80 Stel  postuurkanaries: Twee identieke eigenkweek postuurkanaries met ringen van dit jaar. 
 

SECTIE 7: GRASPARKIETEN 

A 81 Niet getekende grasparkieten: Lutino, albino, crème, gele en witte zwartoog, dubbelfactorige 
spangle ook  deze met kuiffactor. 

A 82 Alle  zwart getekende grasparkieten: 
   - Grijsgroen, licht-, donker- en olijfgroen, deze ook in spangle, bont, opaline en met  kuiffactor. 

   - Grijs, hemelsblauw, kobalt en mauve, ook met violet en/of geelmasker factor ook  
    deze in spangle, bont, opaline en met kuiffactor. 
A 83 Overige getekende grasparkieten: Alle grasparkieten van A82 met gereduceerde tekening als 

cinnamon, grijs-, geel-, en witvleugel, overgoten ,fallow, volkleur grijsvleugel, lacewing, spangle met 
opalinefactor. 

B 84 Niet getekende grasparkieten: Overjarige eigenkweek . (2014 en vorige jaren) Zie bij reeks A 81 
B 85 Getekende grasparkieten: Overjarige eigenkweek. (2014 en vorige jaren) Zie bij reeksen A 82 , A 83 
D 86 Stam grasparkieten: Vier identieke grasparkieten, geringd met ringen van dit jaar of  vorig jaar. 
C 87 Alle grasparkieten: Alle grasparkieten met – of zonder ring. 

E 88 Stel grasparkieten: Twee identieke grasparkieten, geringd met ringen van dit jaar of  vorig jaar. 

 

SECTIE 8 : PARKIETEN EN PAPEGAAIEN 

     A 89  Alle wildkleur en donkergroen rosei colli’s 
  A 90  Alle mutaties rosei colli’s:behalve die in reeks 89 voorkomen 

A 91  Overige agaporniden en Forpussen: Fischeri-personatus-Lilianae-Nigrigenis- 
 taranta-cana- Pullaria- swinderniana.  Forpus coelestis-forpus conspicillatus-forpus  
 passerines-forpus cyanopygius-forpus xanthopterygius-forpus sclateri-forpus  
 xanthops en hun ondersoorten. + Alle kleurafwijkingen van deze soorten.  

  A 92  Neophema’s: Turquosine-Bourke-Elegent-Splendid-Blauwvleugel + hun mutaties. 
  A 93  Alle eigenkweek parkieten en papegaaien:  NIET vermeld onder vorige reeksen. 
  A 94 Kleurgrasparkieten. 
  B 95  Alle wildkleur en donkergroene agaporniden en forpussen: roseicolli –  
   personatus – fischeri – nigregenis - lilianae- pullaria – cana – taranta – swinderina 
   . Forpus coelestis-forpus conspiliiatus – forpus passerinius – forpus  cyanopygius- 
   forpus xanthoptergygius-forpus sclateri-forpus xanthops. (2014 en vorige jaren) 
  B 96 Alle mutaties van agaporniden en forpussen: Alle mutaties van reeks B94,  
   behalve ROSEICOLLI DONKERGROEN. (2014 en vorige jaren) 
  B 97 Overige parkieten en papegaaien: Alle niet bovenvernoemde parkieten en  
   papegaaien in de wildkleur en hun mutaties, en kleurgrasparkieten (2014 of vorige  
   jaren) 

D 98  Stam parkieten en papegaaien, kleurgrasparkieten: Vier vogels van de zelfde soort en kleur van dit 
jaar of vorig jaar. 

  C 99  Alle parkieten en papegaaien, kleurgrasparkieten: alle parkieten en papegaaien  
   met – of zonder ring.  

E100 Stel parkieten en papegaaien, kleurgrasparkieten: Twee vogels van de zelfde  
 soort en kleur  
 van dit jaar of vorig jaar. 

 

SECTIE 9 : DUIVEN EN HOENDERS 

A101 Kwartels en patrijzen : Alle kwartels of patrijzen van dit jaar of vorig jaar. 
A102 Lachduiven: Alle eigenkweek lachduiven van dit jaar of vorig jaar 
A103 Kleur-  en rasduiven: Alle kleur-vorm- en rasduiven van dit jaar of vorig jaar 
A104 Exotische duiven:Alle eigenkweek Exotische duiven van dit jaar en vorig jaar (geen lachduiven). 
B105 Duiven: Alle overjarige (2014 en vorige jaren) exotische + lachduiven, kleur- vorm- en rasduiven  
B106 Kwartels en patrijzen: Alle overjarige (2014 en vorige jaren) kwartels en patrijzen. 
D107 Stam kwartels, patrijzen en duiven:Vier identieke eigenkweek kwartels of patrijzen of duiven geringd 

met ringen van dit jaar en vorig jaar. 
C108 Alle kwartels, patrijzen en duiven:Alle kwartels, patrijzen, exotische duiven en lachduiven, kleur- 

vorm en rasduiven  met – of zonder ring.. 
E109 Stel kwartels, patrijzen en duiven:Twee identieke eigenkweek kwartels of patrijzen of duiven geringd 

met ringen van dit jaar of vorig jaar. 

 

 


