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KROPPERS 

Akener Bandkropper 

zwart 

(dominant) rood 

(dominant) geel 

blauw ongeband 

blauw zwartgeband  

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband  

geelzilver geband  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

 

Balear Kropper 

Wit 

Blauw schimmel 

Roodzilver schimmel 

 

Beierse Kropper 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauw  zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

lichtblauw witgeband 

lichtblauw witgeschubd 

 

Boheemse Stellerkropper 

Was:Tsjechische 

Stellerkropper 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast; 
zwart  witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw  witgeband 

isabel witgeband; 

blauw  zwartgeband witgesnipt  

blauwzilver donkergeband 

witgesnipt,  

roodzilver geband witgesnipt 

geelzilver geband witgesnipt 

bruinzilver geband witgesnipt; 

blauw gekrast wi tgesnipt -, 

blauwzilver gekrast witgesnip 

roodzilver gekrast witgesnipt 

geelzilver gekrast witgesnipt  

bruinzilver gekrast witgesnipt; 

blauw  zwartgeband witpen 

blauwzilver donkergeband 

witpen 

roodzilver geband witpen 

geelzilver geband witpen 

bruinzilver geband witpen; 

blauw gekrast witpen 

blauwzilver gekrast witpen  

roodzilver gekrast witpen  

geelzilver gekrast witpen  

bruinzilver gekrast witpen; 

wit zwartgesnipt  

wit roodgesnipt 

wit geelgesnipt  

wit blauwgesnipt  

wit zilvergesnipt (Lahorezilver) 

wit bruingesnipt; 

wit zwartstaart 

wit roodstaart 

wit geelstaart 

wit blauwstaart 

wit zilverstaart (Lahorezilver) 

wit bruinstaart. 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd  

blauw geëksterd 

zilver geëksterd (Lahorezilver) 

blauw gekrast geëksterd 

blauw schimmel 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

zwart donkergetijgerd  

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

blauw lichtgetijgerd 

wit roodgeband 

wit geelgeband 

 

Brünner Kropper 

wit 

zwart  

rood 

geel 

andalusisch blauwblauw 

zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

zwart  witgeband 

zilver witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

isabel witgeband 

zwart donkergetijgerd  

rood donkergetijgerd  

geel donkergetijgerd 

zwart  ooievaar 

blauw ooievaar 

rood ooievaar 

geel ooievaar 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd 

blauwzilver geëksterd 

zwart bont 

zilverbont 

 

roodbont 

geelbont 

blauwbont zwartgeband 

blauwzilverbont donkergeb. 

roodzilverbont geband  

geelzilverbont geband 

blauwbont gekrast 

blauw schimmel 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

 

Canaria Kropper 

zwart  

wit 

bruin 

kaki 

dominant rood 

dominant geel 

blauw  zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

kakizilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

kakizilver gekrast 

blauw schimmel 

blauwzilver schimmel 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

bruinzilver schimmel 

kakizilver schimmel 

goudhals 

askleurig 

bruin-okerkleurig 

bont (in de vorengenoemde 

kleuren). 

witpen (in de 

vorengenoemde kleuren). 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

bruin donkergetijgerd 

kaki donkergetijgerd 

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

bruin lichtgetijgerd 

kaki lichtgetijgerd 

zwart  sproetkop 

rood sproetkop 

geel sproetkop 

bruin sproetkop 

kaki sproetkop 

 

Colillano Kropper 

zwart  

wit 

bruin 

kaki 

dominant rood 

dominant geel 

blauw  zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

kakizilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

kakizilver gekrast 

blauw schimmel 

blauwzilver schimmel 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

bruinzilver schimmel 

kakizilver schimmel 

goudhals 

askleurig 

bruin-okerkleurig 

bont (in de vorengenoemde 

kleuren). 

witpen (in de 

vorengenoemde kleuren). 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

bruin donkergetijgerd 

kaki donkergetijgerd 



 

 

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

bruin lichtgetijgerd 

kaki lichtgetijgerd 

zwart sproetkop 

rood sproetkop 

geel sproetkop 

bruin sproetkop 

kaki sproetkop 

 

Engelse Kropper 

wit 

splash 

zwart bont 

(dominant) roodbont 

(dominant) geelbont 

bruinbont 

blauwbont zwartgeband 

blauwzilverbont donkergeb. 

roodzilverbont geband 

geelzilverbont geband   

bruinzilverbont geband. 

 

Engelse Dwergkropper 

wit 

splash 

zwart bont 

(dominant) roodbont 

(dominant) geelbont 

bruinbont 

blauwbont zwartgeband 

blauwzilverbont donkergeb. 

roodzilverbont geband 

geelzilverbont geband 

bruinzilverbont geband 

 

Franse Kropper 

wit 

zwart bont 

(dominant) roodbont 

(dominant) geelbont 

blauwbont zwartgeband 

blauwbont gekrast 

donkerbont 

blauwzilverbont donkergeb. 

roodzilverbont geband 

geelzilverbont geband 

 

Gaditano Kropper 

wit 

zwart  

rood 

bruin 

dun 

geel 

kaki 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

kakizilver geband  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

kakizilver gekrast 

blauw donkergekrast  

blauw schimmel 

roodzilver schimmel 

bruinzilver schimmel 

blauwzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

kakizilver schimmel 

zwart sproetkop 

blauw sproetkop 

rood sproetkop 

bruin sproetkop 

dun sproetkop 

geel sproetkop 

kaki sproetkop 

blauw ooievaar 

rood ooievaar 

bruin ooievaar 

blauwzilver ooievaar 

geel ooievaar 

kaki ooievaar 

zwart donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

bruin donkergetijgerd 

dun donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd  

kaki donkergetijgerd 

zwart  lichtgetijgerd  

blauw lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

bruin lichtgetijgerd 

dun lichtgetijgerd 

geel lichtgetigerd 

kaki lichtgetijgerd 

zwart bont 

roodbont 

bruinbont 

dunbont 

geelbont 

kakibont 

blauwbont zwartgeband 

blauwzilverbont donkergeb. 

roodzilverbont geband 

geelzilverbont geband 

bruinzilverbont geband 

kakizilverbont geband 

goudhals 

almond 

qualmond 

askleurig 

 

 

 

Gentse Kropper 

wit 

zwart  

rood 

geel 

dun 

aszilver  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast  

zwart bont 

roodbont 

geelbont 

blauwbont zwartgeband 

blauwzilverbont donkergeb.  

roodzilverbont geband 

geelzilverbont geband 

blauwbont gekrast 

roodzilverbont gekrast 

geelzilverbont gekrast  

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

zwart dominicaan  

rood dominicaan  

dun dominicaan  

geel dominicaan  

blauw dominicaan  

blauwzilver dominicaan 

blauw gekrast dominicaan 

aszilver dominicaan 

zwart verhemelstaart 

rood verhemelstaart 

geel verhemelstaart 

blauw verhemelstaart  

 

Gorguero Kropper 

wit 

zwart  

blauw zwartgeband 

roodzilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast  

askleurig 

bleekroodzilver geband 

blauw schimmel. 

 

Granadino Kropper 

wit 

zwart  

rood 

bruin 

geel 

kaki 

blauw zwartgeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband  

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

blauw donkergekrast 

blauw schimmel 

roodzilver schimmel 

bruinzilver schimmel 

geelzilver schimmel  

zwartbont 

roodbont 

bruinbon 

geelbont  

blauwbont zwartgeband 

aszilver  

 

Hana Kropper 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

zwart witgeband  

rood witgeband 

geel witgeband 

lichtblauw witgeband   

zwart  witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

lichtblauw witgeschubd 

zwart  witstaart 

rood witstaart 

geel witstaart 

blauw zwartgeband witstaart 

 

Hessische Kropper 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 



 

 

geelzilver gekrast  

zwart sproetkop 

met vleugelrozetten 

rood sproetkop 

met vleugelrozetten 

geel sproetkop 

met vleugelrozetten 

blauw sproetkop 

met vleugelrozetten 

zwart gemonnikt 

rood gemonnikt 

geel gemonnikt 

blauw gemonnikt 

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

blauw lichtgetijgerd 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

blauw schimmel  

 

Hollandse Kropper 

wit 

zwart  

rood 

geel  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

blauw schimmel 

zwart bont,  

(dominant) roodbont 

(dominant) geelbont 

blauwbont zwartgeband 

blauwzilverbont donkergeb. 

roodzilverbont geband 

geelzilverbont geband 

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

 

Holle Kropper 

wit 

zwart  

rood 

geel 

dun 

andalusisch blauw 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

meelicht ongeband 

meelicht geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

geleeuwerikt 

blauw schimmel 

roodzilver schimmel 

blauwzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

zwartbont 

(dominant) roodbont 

(dominant) geelbont  

roodbont met rode staart 

geelbont met gele staart 

blauwbont zwartgeband 

blauwzilverbont donkergeb. 

roodzilverbont geband 

geelzilverbont geband  

zwart  donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd  

geel donkergetijgerd 

dun donkergetijgerd 

zwart lichtgetijgerd 

 

Horseman Kropper 

wit 

zwart  

dun 

rood 

geel 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

meelicht geband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

kakizilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

geleeuwerikt 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

kakizilver gekrast 

blauw schimmel 

blauwzilver schimmel 

 

Jiennense Kropper 

wit 

zwart  

rood 

bruin 

geel 

kaki 

blauw zwartgeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

bruinzilver geband  

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast  

blauw donkergekrast  

goudhals 

bleekroodzilver geband  

askleurig 

 

Kaalbenige Eksterkropper  

zwart  

rood 

geel 

blauw 

roodzilver. 

 

Laudino Sevillano Kropper 

wit 

zwart  

rood  

blauw zwartgeband 

vetblauw  zwartgeband  

blauw gekrast. 

zwartbont 

blauwbont zwartgeband 

blauwbont gekrast 

 

Leuvense Kropper 

Zwart 

Blauw 

Rood 

Geel 

 

Marchenero Kropper 

wit 

zwart  

rood 

bruin 

geel  

kaki 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

kakizilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

kakizilver gekrast 

bont (in de bovenstaande 

kleurslagen) 

blauw  schimmel 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

bruinzilver schimmel 

kakizilver schimmel  

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

bruin donkergetijgerd 

kaki donkergetijgerd 

 

 

 

Moravische Eksterkropper 

zwart  

blauw 

rood 

geel 

roodzilver 

geelzilver 

 

Moroncelo Kropper 

zwartbont 

roodbont 

bruinbont 

blauwbont  

 

Morrillero Kropper 

wit 

zwart  

rood 

bruin 

dun 

geel 

kaki  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

kakizilver geband  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

kakizilver gekrast  

blauw donkergekrast  

vetblauw  zwartgeband 

blauw schimmel 

rood schimmel 

bruin schimmel 

blauwzilver schimmel  

geel schimmel 

kaki schimmel 

zwartbont 

blauwbont 

roodbont 

bruinbont 

blauwzilverbont 

geelbont 

kakibont  

 

Nederbeierse Kropper 

Koper-zwartvleugel 

 

Nederlandse 

Krulveerkropper 

wit 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel  

 

 



 

 

Norwich Kropper 

wit 

zwartbont 

bruinbont 

(dominant) roodbont 

(dominant) geelbont 

aszilverbont 

andalusisch blauwbont 

indigobont geband 

blauwbont  zwartgeband 

blauwzilverbont donkergeb. 

roodzilverbont geband 

geelzilverbont geband 

bruinzilverbont geband  

kakizilverbont 

strawberrybont 

 

Oudduitse Kropper 

wit 

zwart  

rood 

geel 

aszilver 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband  

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

geleeuwerikt 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

blauw lichtgetijgerd  

zwart witpen 

rood witpen 

geel witpen 

blauw zwartgeband witpen 

zwart sproetkop  

 

Pommerse Kropper 

wit 

zwart  

blauw zwartgeband  

blauw gekrast 

zwartbont 

(dominant) roodbont 

(dominant) geelbont 

blauwbont zwartgeband 

blauwzilverbont donkergeb. 

roodzilverbont geband 

geelzilverbont geband 

blauwbont gekrast 

blauwzilverbont gekrast 

blauwbont donkergekrast  

zwart kleurstaart 

blauw kleurstaart 

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

blauw lichtgetijgerd 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

 

Quebrado Murciano 

                            Kropper 

wit 

zwart 

 

Rafeño Kropper 

wit 

zwart  

bruin 

dun 

kaki 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

bruinzilver geband 

kakizilver geband 

blauw gekrast 

bruinzilver gekrast 

blauwzilver gekrast 

kakizilver gekrast 

 

Rijsselse Kropper 

wit 

zwart  

rood 

dun 

geel 

blauw zwartgeband  

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast  

zwart witgeband 

blauw witgeband 

rood witgeband 

dun witgeband 

geel witgeband 

isabel witgeband 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

dun donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

blauwzilver donkergetijgerd 

 

Saksische Kropper 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauw zwartgeband 

meellicht geband  

blauw gekrast 

geleeuwerikt 

zwart  witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

isabel witgeband 

 

Silezische Kropper 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw  witgeband   

wit roodgeband 

wit geelgeband 

blauw schimmel 

roodzilver schimmel  

geelzilver schimmel 

zwart witvleugel  

rood witvleugel  

geel witvleugel  

 

blauw witvleugel  

zwart  witplaat 

rood witplaat 

geel witplaat 

blauw ongeband witplaat 

blauw  zwartgeband witplaat 

blauwzilver donkergeband   

witplaat 

roodzilver geband witplaat 

geelzilver geband  witplaat 

blauw gekrast witplaat 

blauwzilver gekrast witplaat 

roodzilver gekrast witplaat 

geelzilver gekrast witplaat 

zwart witgeband witplaat 

rood witgeband witplaat 

geel witgeband witplaat 

blauw witgeband witplaat 

zwart gemonnikt 

rood gemonnikt 

geel gemonnikt 

blauw ongeband gemonnikt  

blauwzilver ongeband  

gemonnikt. 

blauw  zwartgeband 

gemonnikt 

blauwzilver donkergeband  

gemonnikt 

roodzilver geband gemonnikt 

geelzilver geband gemonnikt  

blauw gekrast gemonnikt 

blauwzilver gekrast 

 gemonnikt 

roodzilver gekrast 

gemonnikt 

geelzilver gekrast  

gemonnikt 

zwart witpen 

rood witpen 

geel witpen 

blauw ongeband witpen 

blauw zwartgeband witpen 

blauwzilver ongeband 

witpen 

blauwzilver donkergeband 

 witpen 

roodzilver geband witpen 

geelzilver geband  witpen  

blauw gekrast witpen 

blauwzilver gekrast witpen 

roodzilver gekrast witpen 

geelzilver gekrast witpen 

 

Starwitzer Kropper 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauw zwartgeband  

blauwzilver ongeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

blauw schimmel 

blauwzilver schimmel 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd 

zwart  witpen 

rood witpen 

geel witpen 

blauw ongeband witpen 

blauw zwartgeband witpen 

blauw gekrast witpen 

zwart  donkergetijgerd 



 

 

blauw donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

 

Steigerkropper 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauw zwartgeband 

geelzilver geband  

blauw gekrast 

isabel 

 

Stellerkropper 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband  

blauw schimmel 

roodzilver schimmel 

wit zwart gesnipt 

wit roodgesnipt 

wit geelgesnipt 

wit blauwgesnipt  

zwart witgesnipt 

rood witgesnipt 

geel witgesnipt 

blauw ongeband witgesnipt 

blauw zwartgeband 

  witgesnipt 

blauwzilver donkergeband 

  witgesnipt 

roodzilver geband 

  witgesnipt 

geelzilver geband 

  witgesnipt 

blauw gekrast  witgesnipt 

blauwzilver gekrast  

witgesnipt 

roodzilver gekrast 

  witgesnipt 

geelzilver gekrast 

  witgsnipt 

zwart witpen 

rood witpen 

geel witpen 

blauw ongeband witpen 

blauw zwartgeband witpen 

blauwzilver donkergeband 

 witpen 

roodzilver geband witpen 

geelzilver geband witpen 

blauw gekrast witpen 

blauwzilver gekrast witpen 

roodzilver gekrast witpen 

geelzilver gekrast witpen  

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

blauw lichtgetijgerd 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd 

blauw gekrast geëksterd 

 

Thüringer Kropper 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

zwart gemonnikt 

rood gemonnikt 

geel gemonnikt 

blauw ongeband gemonnikt 

blauwzilver ongeband 

gemonnikt 

blauw zwartgeband 

gemonnikt 

 

blauwzilver donkergeband 

gemonnikt 

roodzilver geband 

gemonnikt  

geelzilver geband 

gemonnikt 

blauw gekrast gemonnikt 

blauwzilver gekrast 

gemonnikt 

roodzilver gekrast 

 gemonnikt 

geelzilver gekrast 

 gemonnikt 

zwart donkergetijgerd. 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

 

Valenciana Kropper 

wit 

zwart  

rood 

bruin 

dun 

geel 

kaki 

blauw zwartgeband 

roodzilver geband 

bruinzilver geband 

blauwzilver donkergeband 

geelzilver geband 

kakizilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

gemonnikt 

blauwzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

kakizilver gekrast 

blauw schimmel 

roodzilver schimmel 

bruinzilver schimmel 

blauwzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

kakizilver schimmel 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

bruin donkergetijgerd 

dun donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

kaki donkergetijgerd 

bruin sproetkop 

dun sproetkop 

goudhals 

askleurig 

 

Vedervoetige 

Eksterkropper 

zwart  

rood 

geel 

blauw 

 

Voorburgse Schildkropper 

zwart  

rood 

bruin 

dun 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

bruinzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

zwart witgeband 

rood witgeband 

bruin witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

zwart gezoomd 

rood gezoomd 

bruin gezoomd 

geel gezoomd 

blauw gezoomd. 

 

Zeeuwse Dwergkropper 

Zwart 

dun 

rood 

geel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VORMDUIVEN 

Abu Abse Wamduif 

Zwart 

 

Afghaanse Musaferdui 

amri:      ijskleur zwartgeband 

shirazi zwart 

shirazi rood 

shirazi geel 

tjap:     zwart  

khal:    ijskleur 

 

Basra Wamduif 

lichtgrondkleurig (Abiad) 

geelgrondkleurig (Schrabi) 

meellicht (Abrasdel) 

blauwgrondkleurig (Rihani) 

 

Belgische 

Tentoonstellingreisduif 

zwart  

dun 

dominant rood 

dominant geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

roodzilver ongeband 

geelzilver ongeband 

blauw zwartgeband  

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

poederblauw gekrast 

blauw donkergekrast 

blauwzilver donkergekrast 

roodzilver donkergekrast 

geelzilver donkergekrast 

blauw schimmel.  

blauwzilver schimmel 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

zwart lichtgetijgerd 

blauw lichtgetijgerd 

zwart donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

bont in alle kleurslagen 

 

Bleu de Gascogne 

blauw 

 

Carneau 

rood 

geel  

wit 

rood met witte stuit 

geel met witte stuit  

rood met vleugelrozetten 

geel met vleugelrozetten 

rood met vleugelrozetten en 

witte stuit 

geel met vleugelrozetten en 

witte stuit  

 

Cauchois 

zwart  

rood 

geel  

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw bronsgeband 

blauw rozegeband 

blauw witgeband 

blauwzilver sulfurgeband  

blauwzilver geel geband 

blauwzilver witgeband 

blauw bronsgeschubd 

blauw rozegeschubd  

blauw witgeschubd 

blauwzilver sulfurgeschubd 

blauwzilver witgeschubd 

 

Coburger Leeuwerik 

gekrast 

zilver donkergeband 

zilver ongeband 

 

Damascener 

ijskleurig zwartgeband 

ijskleurig gekrast 

 

Duitse 

Schoonheidspostduif 

wit 

zwart  

dun 

rood 

geel 

dominant rood 

dominant geel  

donker ongeband 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

roodzilver ongeband 

geelzilver ongeband 

blauw witgeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

blauwzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

geleeuwerikt 

blauw donkergekrast   

blauwzilver donkergekrast 

roodzilver donkergekrast 

geelzilver donkergekrast 

meellicht ongeband 

meellicht geband 

geleeuwerikt 

blauw schimmel 

roodzilver schimmel 

blauwzilver schimmel 

geelzilver schimmel  

bont (in alle boven 

genoemde kleurslagen) 

zwart donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd  

 

Egyptische Swift 

blauwgeel met halsring 

(Gagazanti)  

zwart met halsring (Ryani)  

veelkleurig. 

 

Exhibition Homer 

donker 

dominant rood 

dominant geel 

blauw ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

blauw donkergekrast 

blauw schimmel 

 

Franse Sottobanca 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw zwartgeband 

 

Genuine Homer 

zwart  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

blauw donkergekrast 

blauw schimmel  

roodzilver schimmel  

 

Giant Homer 

wit 

zwart  

dun 

bruin 

rood 

geel 

aszilver 

asgeel (crème 

donker 

indigo donker 

dominant rood  

dominant geel 

andalusisch blauw  

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

meelicht ongeband 

indigo  ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband  

meelicht geband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

indigo geband  

fokzuiver  Indigo geband  

indigo gekrast 

fokzuiver  Indigo gekrast  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

geleeuwerikt 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast  

bruinzilver gekrast  

blauw donkergekrast 

blauwzilver donkergekrast 

bruinzilver donkergekrast 

roodzilver donkergekrast 

geelzilver donkergekrast 

indigo  donkergekrast 

blauw schimmel 

blauwzilver schimmel 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel  

witpen en bont (in de boven 

genoemde kleurslagen) 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd. 

 

 

 

 

 



 

 

Hongaarse Reuzenduif 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw zwartgeband  

blauwzilver donkergeband  

blauw gekrast  

blauw schimmel  

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

zwart geëksterd  

rood geëksterd 

geel geëksterd  

blauw geëksterd  

 

Kleurpostduif 

wit 

zwart 

dun 

geel 

bruin 

choco 

andalusisch blauw  

geelzilver geband 

geelzilver gekrast 

indigo geband 

poederblauw geband 

poederblauw gekrast 

zwart getijgerd 

dun getijgerd 

geel schildgetijgerd 

wit-zwartschild 

wit-roodschild  

wit-geelschild 

veelkleurig 

zwart sprenkel 

bont alle kleurslagen 

 

Lahore 

zwart  

zilver 

rood 

dun 

geel 

blauw ongeband  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband  

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast  

 

Mariola 

wit 

zwart 

rood 

geel 

bruin 

kaki 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

bont en getijgerd in 

bovenstaande  kleuren 

 

Libanonduif 

rood  

geel 

blauw witgeband 

blauw witgeschubd 

zwart witgeband  

zwart witgeschubd 

zwart bronsgeband 

zwart bronsschild 

 

Mondain 

wit 

zwart  

rood  

geel 

blauw ongeband 

blauw zwartgeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast  

blauw schimmel  

zwartbont 

roodbont 

geelbont 

 

Montauban 

zwart  

wit 

rood 

geel  

blauw zwartgeband 

zwartbont 

roodbont 

geelbont 

blauwbont 

 

Moravische Strasser 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

blauwzilver gekrast 

blauw witgeband 

lichtblauw witgeband 

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband  

blauw witgeschubd 

lichtblauw witgeschubd 

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

zwart witstaart 

rood witstaart 

geel witstaart  

blauw ongeband witstaart 

blauwzilver ongeband 

 witstaart 

blauw zwartgeband witstaart 

blauwzilver donkergeband 

witstaart 

roodzilver geband witstaart 

blauw gekrast  witstaart 

roodzilver gekrast witstaart 

blauwzilver gekrast  witstaart 

blauw witgeband witstaart 

lichtblauw witgeband  

witstaart 

zwart witgeband witstaart 

rood witgeband  witstaart 

geel witgeband  witstaart  

blauw witgeschubd  

witstaart 

lichtblauw witgeschubd 

witstaart 

zwart witgeschubd  witstaart 

rood witgeschubd  witstaart 

geel witgeschubd  witstaart 

 

Nederlandse 

Schoonheidspostduif 

wit 

zwart  

dun 

rood  

geel  

andalusisch blauw 

dominant rood  

dominant geel 

blauw ongeband  

blauwzilver ongeband  

roodzilver ongeband 

geelzilver ongeband  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

indigo geband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

indigo gekrast 

blauw donker gekrast 

blauwzilver donkergekrast 

roodzilver donkergekrast 

geelzilver donkergekrast 

blauw schimmel 

blauwzilver schimmel 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

bont (in de vorengenoemde 

kleuren).  

 

Poolse Lynx 

blauw witgeband 

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband  

blauw witgeschubd 

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeband witpen 

zwart witgeband witpen 

rood witgeband witpen 

geel witgeband witpen  

blauw witgeschubd witpen 

zwart witgeschubd witpen 

rood witgeschubd witpen 

geel witgeschubd witpen 

 

Prachener Kanik 

zwart  

rood 

geel  

bruin  

andalusich blauw 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

roodzilver geband 

bruinzilver geband 

blauwzilver donkergeband  

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

zwart witgeband 

rood witgeband 

bruin witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

lichtblauw witgeband  

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

bruin witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 



 

 

lichtblauw witgeschubd 

zwart witstaart 

rood witstaart 

geel witstaart 

bruin witstaart 

blauw ongeband witstaart  

blauw zwartgeband witstaart 

blauwzilver donkergeband 

 witstaart 

roodzilver geband witstaart 

bruinzilver geband witstaart 

geelzilver geband witstaart 

blauw gekrast witstaart 

blauwzilver gekrast witstaart 

zwart witgeband witstaart 

rood witgeband witstaart 

bruin witgeband witstaart 

geel witgeband witstaart 

blauw witgeband witstaart 

lichtblauw witgeband 

 witstaart 

zwart witgeschubd witstaart 

rood witgeschubd witstaart 

bruin witgeschubd witstaart 

geel witgeschubd witstaart 

blauw witgeschubd witstaart 

lichtblauw witgeschubd 

  witstaart 

 

Romagnolo 

wit 

zwart  

aszilver 

blauw  zwartgeband 

roodzilver geband  

blauw gekrast  

roodzilver gekrast 

zwart  lichtgetijgerd  

zwart  donkergetijgerd. 

 

Romein 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw zwartgeband 

bruinzilver geband  

blauw gekrast  

zwartbont 

roodbont 

geelbont 

blauwbont 

bruinzilver schimmel 

 

Ronsenaar 

Wit 

 

Show Antwerp 

wit 

zwart  

dun 

rood 

geel 

bruin 

dominant rood 

dominant geel 

donker 

blauw ongeband 

blauw zwartgeband  

blauwzilver donkergeband  

roodzilver geband  

geelzilver geband  

bruinzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

blauw donkergekrast  

zwart donkergetijgerd 

dun donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

bruin donkergetijgerd 

bont in alle vorengenoemde 

kleuren 

 

Show Homer 

wit 

zwart  

dun 

rood 

geel  

bruin 

donker 

dominant rood  

dominant geel  

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

blauw donkergekrast 

blauw  schimmel  

roodzilver schimmel 

bruinzilver schimmel 

blauwzilver schimmel 

geelzilver schimmel  

zwart donkergetijgerd 

dun donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

bruin donkergetijgerd 

bont (in alle vorengenoemde 

kleuren).  

 

Show Racer 

zwart  

dun 

donker 

indigo donker 

(dominant) rood 

(dominant) geel 

andalusisch blauw 

blauw ongeband blauwzilver 

ongeband 

roodzilver ongeband 

geelzilver ongeband  

indigo ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

indigo geband 

indigo fokzuiver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast  

indigo gekrast 

indigo fokzuiver gekrast 

blauw donkergekrast 

blauwzilver donkergekrast  

 roodzilver donkergekrast -, 

geelzilver donkergekrast  

indigo donkergekrast 

blauw schimmel 

blauwzilver schimmel 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

indigo schimmel geband 

bont (in alle vorengenoemde 

kleuren). 

 

Smijter 

donker 

blauw zwartgeband 

blauw gekrast 

 

Soultzer Haube 

blauw ongeband 

blauw zwartgeband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

 

Spaanse duif 

wit 

zwart  

geel 

rood 

blauw zwartgeband  

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband  

zwart witgeband met witte 

maantekening  

rood met vleugelrozetten 

geel met vleugelrozetten 

zwart witschild 

rood witschild 

geel  witschiild  

zwart  gevlamd (gemasert) 

rood gevlamd (gemasert)  

zwart geëksterd 

blauw geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

 

Strasser 

zwart  

rood 

geel  

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

roodzilver ongeband 

geelzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

blauw donkergekrast 

blauwzilver donkergekrast 

roodzilver donkergekrast 

geelzilver donkergekrast 

blauw witgeband 

lichtblauw witgeband 

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeschubd 

lichtblauw witgeschubd 

zwart gezoomd 

rood gezoomd 

geel gezoomd 

 

Syrische Swift 

wit 

zwart  

rood 

geel  

dominant rood 

dominant geel  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

blauw gezoomd met halsring  

rookblauw (atlaskleurig) 



 

 

zilver  

zwartbont 

blauwbont 

roodbont 

geelbont  

 

Syrische Wamduif 

wit 

zwart   

blauw zwartgeband 

roodzilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

zwart reduced 

 

Syrische Frisé Wamduif 
wit 

zwart gemaskerd 

dominant rood gemaskerd 

dominant geel gemaskerd 

blauw gemaskerd 

blauwzilver gemaskerd 

roodzilver gemaskerd 

geelzilver gemaskerd 

zwartbont 

dominant roodbont 

dominant geelbont 

blauwbont zwartgeband 

blauwzilverbont 

donkergeband 

roodzilverbont geband 

geelzilverbont geband 

blauwbont gekrast 

roodzilverbont gekrast 

geelzilverbont gekrast 

Texan Pioneer 

doffers: dofferkleur  

duivinnen: 

bleek dominant rood 

bleek blauw zwartgeband 

bleek roodzilver geband 

bleek bruinzilver geband 

bleek blauw gekrast  

bleek roodzilver gekrast  

 

 

 

KIPDUIVEN

Duitse Modena  

Gazzi en Schietti 

zwart  

rood 

geel 

dominant rood 

dominant geel 

donker 

andalusisch blauw  

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

bruinzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband  

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

blauw donkergekrast 

roodzilver donkergekrast 

geelzilver donkergekrast 

blauw bronsgeband 

bruinzilver bronsgeband 

blauw bronsgekrast 

bruinzilver bronsgekrast 

donkerblauw bronsschild 

gezoomd 

donkerblauw bronsschild  

blauwzilver sulfurgeband 

blauwzilver sulfurschild  

geschubd 

blauwzilver (oker) sulfurschild 

zwart witgeband 

blauw witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witschild gezoomd 

rood witschild  gezoomd 

geel witschild gezoomd 

 

Alleen Gazzi 

blauw witschild gezoomd 

blauwzilver sulfurgekrast 

 

 

Alleen Schietti: 

bruinzilver geband 

zwart reduced  

(lichtgrijs zwartgezoomd) 

wit met donkere ogen 

wit met oranje ogen  

zwart witschild gezoomd 

blauw witschild gezoomd 

donkerblauw witschild  

gezoomd 

blauw schimmel zwartgeband 

blauw schimmel 

 bronsgeband 

blauwzilver schimmel 

donkergeband 

roodzilver geband  schimmel 

bruinzilver geband schimmel 

zwart lichtgetijgerd 

blauw lichtgetijgerd  

zwart donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

ijskleurig ongeband 

ijskleurig zwartgeband 

ijskleurig gekrast 

 

Bij Magnani:  

veelkleurig 

zilversprenkel 

 

Engelse Modena 

wit 

zwart  

rood 

bruin 

dun 

geel 

goud 

lavendel 

andalusisch blauw 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

roodzilver ongeband 

geelzilver ongeband 

bruinzilver ongeband 

kakizilver ongeband 

blauw zwartgeband  

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

bruinzilver geband 

geelzilver geband 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

kakizilver geband 

blauw bronsgeband 

bruinzilver bronsgeband 

blauwzilver sulfurgeband 

kakizilver sulfurgeband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

kakizilver gekrast 

blauw bronsgekrast 

bruinzilver bronsgekrast  

blauwzilver sulfurgekrast 

kakizilver sulfurgekrast  

donkerblauw bronsschild 

gezoomd 

bruinzilver bronsschild 

gezoomd 

blauwzilver sulfurschild 

gezoomd 

kakizilver sulfurschild 

gezoomd 

donkerblauw bronsschild 

bruinzilver bronsschild 

blauwzilver sulfurschild 

kakizilver sulfurschild 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

zwart witschild gezoomd 

rood witschild gezoomd 

geel witschild gezoomd 

donkerblauw witschild 

gezoomd 

blauw witschild gezoomd 

blauwzilver witschild 

gezoomd 

zwart bronsgeloverd 

blauw schimmel 

blauwzilver schimmel 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

bruinzilver schimmel 

kakizilver schimmel 

blauw schimmel 

bronsgeband 

blauwzilver schimmel  

sulfurgeband 

blauwzilve rschimmel 

bronsgekrast  

blauwzilver schimmel  

sulfurgekrast 

roodzilver schimmel 

bruinzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

zwart mottle 

rood mottle 

geel mottle 

bruin mottle  

blauw/brons mottle 

blauwzilver/sulfur mottle 

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

bruin lichtgetijgerd 

blauw/brons lichtgetijgerd 

blauwzilver/sulfur 

lichtgetijgerd  

magnani (veelkleurigen). 

 

Florentiner 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

lichtblauw witgeband  

blauw rozegeschubd  

 



 

 

Huhnschecke 

zwart  

rood 

geel 

bruin  

blauw zwartgeband 

roodzilver geband  

bruinzilver geband  

blauw gekrast 

bruinzilver gekrast 

blauw donkergekrast 

bruinzilver donkergekrast 

 

King 

wit 

zwart  

rood 

dun 

geel 

bruin 

aszilver 

dominant rood 

dominant geel 

andalusisch blauw 

indigo geband 

blauw ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

blauw gekrast 

blauw donkergekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

indigo gekrast 

indigo donkergekrast 

blauw schimmel 

blauw donkergetijgerd 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

blauwbont 

zwartbont 

roodbont 

geelbont 

bruinbont 

veelkleurig 

kite 

rood agaat 

geel agaat 

de Roy 

 

 

Maltezer Kipduif 

wit 

zwart  

rood 

bruin  

geel  

blauw zwartgeband 

bruinzilver geband 

blauw gekrast 

bruinzilver gekrast 

zwart  sproetkop 

rood  sproetkop  

geel sproetkop  

bruin sproetkop 

 

lauw zwartgeband sproetkop 

alle zonder of met 

vleugelrozetten  

 

WRATDUIVEN 

Carrier 

wit 

zwart  

rood 

bruin 

dun 

geel 

blauw zwartgeband  

blauwzilver donkergeband  

blauw schimmel 

blauwzilver schimmel 

bruinzilver schimmel 

roodzilverschimmel 

geelzilver schimmel 

bont (in de vorengenoemde 

kleuren). 

 

Dragoon 

wit 

zwart  

rood 

geel 

andalusisch blauw 

dominant rood 

dominant geel 

donker  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

blauw donkergekrast  

blauw  schimmel 

roodzilver schimmel   

blauwzilver schimmel 

 

Franse Bagadet 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband  

geelzilver geband 

blauw gekrast 

bont (in de vorengenoemde 

kleuren). 

 

Neurenberger Bagadet 

wit 

zwart  

dun 

rood 

geel  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

zwart geëksterd 

dun geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

blauw zwartgeband 

geëksterd 

blauwzilver donkergeband 

geëksterd 

blauw gekrast geëksterd 

blauwzilver gekrast geëksterd 

zwart gedekt 

dun gedekt 

rood gedekt 

geel gedekt 

blauw  zwartgeband gedekt 

blauwzilver donkergeband  

gedekt 

blauw gekrast gedekt 

blauwzilver gekrast gedekt 

 

Spaanse Valkenet 

Wit 

Zwart 

Rood 

Geel 

Roodbont 

Geelbont 

 

Steinheimer Bagadet 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

meelicht ongeband 

meelicht geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

geleeuwerikt  

blauw donkergekrast 

roodzilver donkergekrast 

geelzilver donkergekrast 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd  

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

blauw lichtgetijgerd 

 

Valkenet 

wit 

zwart  

dun 

rood 

geel 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

bont (in de vorengenoemde 

kleuren) 

indigo gekrast 

 

 

 

 



 

 

STRUCTUURDUIVEN

Chinese Meeuw 

wit 

zwart  

rood  

geel 

andalusisch blauw 

blauw ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast  

blauw schimmel   

almond 

zwart sprenkel 

zilver sprenkel  

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

zwartschild 

roodschild 

geelschild  

blauwschild zwartgeband 

blauwzilverschild  

donkergeband 

geelzilverschild geband  

roodzilverschild geband 

blauwschild gekrast 

blauwzilverschild gekrast 

roodzilverschild gekrast 

geelzilverschild gekrast  

zwart kleurstaart 

rood kleurstaart 

geel kleurstaart 

blauw kleurstaart 

blauwzilver kleurstaart 

geel witschild 

rood witschild 

zwartbont 

 

Indiase Pauwstaart 

wit 

zwart  

dun 

rood 

geel 

andalusisch blauw 

blauw  zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

poederblauw geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

poederblauw gekrast 

 

indigo donkergekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

blauw schimmel 

blauwzilver schimmel 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

rood spiegelstaart 

geel spiegelstaart 

zwart witstaart 

rood witstaart 

geel witstaart 

blauw zwartgeband witstaart 

blauwzilver donkergeband 

witstaart 

poederblauw geband 

witstaart 

blauw gekrast witstaart  

blauwzilver gekrast witstaart 

poederblauw gekrast 

witstaart 

zwart kleurstaart 

rood kleurstaart 

geel kleurstaart 

blauw kleurstaart 

andalusisch blauw kleurstaart 

blauwzilver kleurstaart 

poederblauw kleurstaart 

zwartschild 

roodschild 

geelschild 

blauwschild zwartgeband 

andalusisch blauwschild 

blauwschild ongeband 

blauwzilverschild 

donkergeband 

roodzilverschild geband 

geelzilverschild geband 

poederblauwschild geband 

blauwschild gekrast 

blauwzilverschild gekrast 

roodzilverschild gekrast 

geelzilverschild gekrast 

poederblauwschild gekrast 

andalusisch blauw witstaart 

zwart donkergetijgerd 

dun donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

blauwzilver donkergetijgerd 

almond 

rood agaat 

geel agaat 

De Roy 

 

 
 

Krulduif  

Ongekapt: 

wit 

zwart  

blauw schimmel 

roodzilver schimmel  

blauwzilver schimmel 

geelzilver schimmel  

zwartschild 

roodschild 

geelschild,  

blauwschild zwartgeband 

roodzilverschild geband 

geelzilverschild geband 

Gekapt:  

wit 

 

Oud Hollandse Kapucijn 

wit 

rood 

geel 

zwart gemonnikt 

rood gemonnikt 

geel gemonnikt 

dun gemonnikt  

blauw zwartgeband 

gemonnikt 

blauwzilver donkergeband 

gemonnikt 

roodzilver geband gemonnikt 

geelzilver geband gemonnikt 

blauwzilver gekrast 

gemonnikt 

zwart getijgerd gemonnikt 

rood getijgerd gemonnikt 

geel getijgerd gemonnikt 

blauw getijgerd gemonnikt  

 

Pauwstaart 

wit 

zwart  

dun 

rood 

geel 

andalusisch blauw  

almond 

qualmond 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband  

roodzilver geband 

geelzilver geband 

poederblauw geband 

poederblauwzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

poederblauw gekrast 

poederblauwzilver gekrast 

indigo donkergekrast  

blauw schimmel 

blauwzilver schimmel 

zwartschild 

roodschild 

geelschild 

andalusisch blauwschild 

blauwschild zwartgeband  

blauwzilverschild 

donkergeband 

roodzilverschild geband 

geelzilverschild geband 

poederblauwschild geband 

poederblauwzilverschild  

geband 

blauwschild gekrast 

blauwzilverschild gekrast 

roodzilverschild gekrast 

geelzilverschild gekrast 

poederblauwschild gekrast 

poederblauwzilverschild 

gekrast 

zwart witstaart 

rood witstaart 

geel witstaart 

andalusisch blauw witstaart 

blauw zwartgeband witstaart  

blauwzilver donkergeband 

 witstaart 

poederblauw geband  

witstaart 

poederblauwzilver  

geband witstaart 

blauw gekrast witstaart 

blauwzilver gekrast witstaart 

poederblauw gekrast  

witstaart 

poederblauwzilver gekrast 

  witstaart 

zwart kleurstaart 

rood kleurstaart 

geel kleurstaart 

andalusisch blauw kleurstaart 

blauw kleurstaart 

blauwzilver kleurstaart 

poederblauw  kleurstaart 

poederblauwzilver  

kleurstaart  

rood spiegelstaart 

geel spiegelstaart 

zwart donkergetijgerd 

dun donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

blauwzilver donkergetijgerd 

bont 

 



 

 

Raadsheer 

wit 

zwart gemonnikt 

dun gemonnikt 

rood gemonnikt 

geel gemonnikt 

blauw ongeband gemonnikt 

blauw zwartgeband  gemonn. 

blauwzilver donkergeband 

gemonnikt 

roodzilver geband gemonnikt 

geelzilver geband gemonnikt 

zwart getijgerd 

dun getijgerd 

rood getijgerd 

geel getijgerd  

veelkleurig 

 

Schmalkaldener Moorkop 

zwart  

blauw 

rood 

geel 

 

 

Seltsjoekenduif 
wit 
z wart 
ijskleurig ongeband   
zwart-witstaart. 

 

 

 

MEEUWENRASSEN

Afrikaanse Meeuw 

wit 

zwart  

dun 

rood  

geel 

lavendel 

andalusisch blauw 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

kakizilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast  

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

kakizilver gekrast 

blauw schimmel  

blauwzilver schimmel 

bont (in alle bovengenoemde 

kleuren). 

 

Akense Lakschildmeeuw 

zwart  

rood 

geel 

 

Anatolische Meeuw 

zwart  

dun 

rood  

geel  

bruin 

kaki 

blauw zwartgeband  

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

bruinzilver geband  

blauw gekrast 

 

 

 

 

 

 

 

Antwerpse Smierel 

zwart  

dun 

rood 

geel 

bruin 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

bruinzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

blauw donkergekrast  

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

bruin witgeband 

zwart gezoomd 

dun gezoomd 

rood gezoomd 

geel gezoomd 

bruin gezoomd 

 

Barbarisi Meeuw 

zwart  

rood 

geel 

blauw  zwartgeband 

 

Dominomeeuw 

zwart  

dun 

rood 

geel  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

kakizilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast  

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

kakizilver gekrast 

Duitse Kleurstaartmeeuw 

zwart  

rood 

geel 

dun 

blauw 

blauwzilver 

bruinzilver 

kakizilver 

 

Duitse Schildmeeuw 

Variëteiten:  

ongekapt en gekapt 

zwart  

dun 

rood 

geel  

bruin 

kaki 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast. 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

kakizilver gekrast 

 

Engelse Owl (Meeuw) 

zwart   

dun  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

bruinzilver geband 

kakizilver geband 

ijskleurig geband 

poederblauw geband 

blauw gekrast  

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

kakizilver gekrast 

bont (in alle vorengenoemde 

kleuren 

 

Figurita Meeuw 

Variëteiten:  

kaalbenig en bekoust 

wit 

zwart  

dun 

rood 

geel 

bruin 

kaki 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband  

roodzilver geband 

geelzilver geband  

bruinzilver geband 

kakizilver geband  

blauw gekrast  

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

kakizilver gekrast 

blauw schimmel 

blauwzilver schimmel 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

bruinzilver schimmel 

kakizilver schimmel 

zwart sproetkop  

dun sproetkop 

rood sproetkop 

geel sproetkop 

bruin sproetkop 

kaki sproetkop 

zwart donkergetijgerd 

dun donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

bruin donkergetijgerd 

kaki donkergetijgerd 

zwart lichtgetijgerd 

dun lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

bruin lichtgetijgerd 

kaki lichtgetijgerd 

blauw ooievaar 



 

 

Gentse Meeuw 

wit 

 

Hamburger Sticke (Meeuw) 

zwart  

rood 

geel  

roodzilver geband 

geelzilver geband 

ijskleurig  zwartgeband  

ijskleurig gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

zwartbont 

roodbont 

geelbont 

 

Italiaanse Meeuw 

wit 

zwart  

dun 

rood 

geel 

andalusisch blauw 

donker 

dominant rood 

dominant geel 

blauw ongeband. 

blauw  zwartgeband 

ijskleurig  zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

bruinzilver geband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

meellicht geband   

blauw gekrast 

ijskleurig gekrast 

blauwzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast  

geleeuwerikt  

veelkleurig 

kite 

rood agaat 

geel agaat 

de Roy 

bont in de gebande en 

gekraste kleuren  

 

Luikse Barbet 

wit 

zwart  

dominant rood 

dominant geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

roodzilver ongeband 

geelzilver ongeband 

poederzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

blauw schimmel 

blauwzilver schimmel 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

zwart  lichtgetijgerd 

blauw lichtgetijgerd 

zwart donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

 

Luikse Meeuw 

zwart  

dun 

rood 

geel 

bruin 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

bruinzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

blauw donkergekrast 

zwart  witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 
bruin witgeband 
 

Oosterse Meeuw Satinet 

zwart gezoomd 

rood gezoomd 

bruin gezoomd 

dun gezoomd 

geel gezoomd 

kaki gezoomd 

rood geschubd 

geel geschubd 

sulfur geschubd 

blauw geschubd 

blauwzilver geschubd 

 

bruinzilver geschubd 

                         (brunette) 

kakizilver geschubd 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband (bluette) 

blauwzilver witgeband 

                           (silverette) 

bruinzilver witgeband 

kakizilver witgeband 

                         (sulfurette) 

 

Oud Duitse Meeuw 

wit 

zwartschild 

roodschild 

geelschild  

andalusisch blauwschild 

aszilverschild  

blauwschild ongeband 

blauwzilverschild ongeband 

blauwschild  zwartgeband  

blauwzilverschild  

donkergeband 

roodzilverschild geband 

geelzilverschild geband 

bruinzilverschild geband 

blauwschild witgeband 

blauwschild gekrast 

blauwzilverschild gekrast 

roodzilverschild gekrast 

geelzilverschild gekrast  

bruinzilver gekrast 

lichtblauwschild witgeband 

roodschild gezoomd 

geelschild gezoomd 

blauwschild witgeband 

zwart kleurstaart 

rood kleurstaart 

geel kleurstaart 

blauw kleurstaart 

 

Oud Hollandse Meeuw 

wit 

zwartschild 

roodschild 

geelschild  

blauwschild  zwartgeband 

blauwzilverschild 

donkergeband 

rood zilverschild geband  

geelzilverschild geband  

blauwschild gekrast 

blauwzilverschild gekrast 

roodzilverschild gekrast 

geelzilverschild gekrast 

 

Oudoosterse Meeuw  

Satinet. 

zwart gezoomd 

rood gezoomd 

bruin gezoomd 

dun gezoomd 

geel gezoomd 

kaki gezoomd 

aszilver gezoomd 

crème gezoomd 

rood geschubd 

geel geschubd 

sulfur geschubd 

blauw geschubd 

blauwzilver geschubd 

bruinzilver geschubd 

kakizilver geschubd 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband  

blauwzilver witgeband 

bruinzilver witgeband 

kakizilver witgeband 

 

Oosterse Meeuw Blondinet 

geelgezoomd 

 

Turbit (Meeuw) 

zwart  

dun 

rood 

geel 

bruinzilver ongeband 

kakizilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

kakizilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

 

Turbiteen (Meeuw) 

zwart  

dun 

rood 

geel 

bruinzilver ongeband 

kakizilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

kakizilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

 

 



 

 

Vlaanderse Smierel 

zwart  

dun 

rood 

geel  

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

zwart  witgeband 

dun witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

zwart gezoomd 

dun gezoomd 

rood gezoomd 

geel gezoomd 

bruin gezoomd 

 

TROMMELDUIVEN

Altenburger Trommelduif 

wit 

zwart  

andalusisch blauw 

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast  

dominant rood 

dominant geel 

geleeuwerikt  

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

lichtblauw witgeband  

blauw witgeschubd 

blauwzilver witgeschubd 

lichtblauw witgeschubd  

blauw schimmel 

blauwzilver schimmel 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

zwart sproetkop 

zwart sproetkop  

met vleugelrozetten  

zwart lichtgetijgerd 

blauw lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

zwart donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

zwart witkop 

rood witkop 

geel witkop  

blauw ongeband witkop  

blauw zwartgeband witkop 

blauwzilver ongeband witkop 

blauwzilver donkergeband  

witkop 

roodzilver geband witkop 

geelzilver geband witkop 

blauw witgeband witkop 

blauwzilver witgeband witkop 

blauw witgeschubd witkop 

blauwzilver witgeschubd 

witkop 

blauw gekrast witkop 

blauwzilver gekrast  witkop 

roodzilver gekrast witkop 

geelzilver gekrast  witkop 

zwart gemonnikt 

rood gemonnikt 

geel gemonnikt  

blauw ongeband gemonnikt 

blauw witgeband gemonnikt 

blauw witgeschubd 

gemonnikt 

blauwzilver witgeband 

gemonnikt 

blauwzilver witgeschubd 

gemonnikt 

blauw  zwartgeband 

gemonnikt 

blauwzilver donkergeband 

gemonnikt 

roodzilver geband 

gemonnikt 

geelzilver geband 

gemonnikt 

blauw gekrast gemonnikt 

roodzilver gekrast 

gemonnikt 

geelzilver gekrast  

gemonnikt 

 

Arabische Trommelduif 

wit 

zwart  

dun 

dominant rood 

dominant geel  

blauw  zwartgeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast  

roodzilver gekrast 

geerlzilver gekrast 

rood-atlaskleurig 

geel-atlaskleurig 

zwartbont 

roodbont 

geelbont. 

 

Bernburger Trommelduif 

zwart  

rood 

geel 

blauw zwartgeband 

blauw gekrast 

 

Boecharijse Trommelduif 

wit 

zwart  

rood 

geel 

andalusisch blauw 

blauw ongeband 

blauw zwartgeband 

zwart  sproetkop 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

 

geel donkergetijgerd 

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

zwartbont 

roodbont 

geelbont 

 

Dresdener Trommelduif 

zwart  

rood 

geel  

 

Duitse dubbelgekapte 

 Trommelduif 

wit 

zwart  

rood  

geel 

andalusisch blauw 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast  

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

blauwzilver witgeschubd  

zwart sproetkop  

zwart sproetkop  

met vleugelrozetten 

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

blauw lichtgetijgerd  

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

blauw schimmel 

zwartgeband 

 

Duitse snavelgekapte 

 Trommelduif 

wit 

zwart  

rood 

geel 

andalusisch blauw 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

blauw schimmel  

zwartgeband 

blauwzilver schimmel 

donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

erwtengeel ongeband 

erwtengeel geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

erwtengeel gekrast 

zwart  witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 



 

 

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

blauwzilver witgeschubd 

zwart sproetkop  

zwart sproetkop  

met vleugelrozetten 

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

blauw lichtgetijgerd 

zwart  donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd. 

blauw schimmel  

zwartgeband  

blauwzilver schimmel 

donkergeband. 

 

 

Duitse Vorkstaart 

Trommelduif 

wit 

zwart  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

lichtblauw witgeband  

 

Engelse Trommelduif 

wit 

zwart  

rood 

dun 

geel 

andalusisch blauw 

aszilver 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

almond 

de Roy 

zwart sproetkop 

rood sproetkop 

geel sproetkop 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

dun donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

dun lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

rood witschild 

geel witschild 

zwart witkop 

rood witkop 

dun witkop 

geel witkop 

blauw zwartgeband witkop 

blauwzilver donkergeband  

witkop 

zwart gemonnikt 

rood gemonnikt 

dun gemonnikt 

geel gemonnikt 

blauw  zwartgeband 

gemonnikt 

blauwzilver donkergeband 

gemonnikt 

 

Frankische Trommelduif 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

meellicht ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

meellicht geband  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

geleeuwerikt 

blauw schimmel 

zwart sproetkop  

rood sproetkop  

geel sproetkop 

blauw sproetkop  

zwart sproetkop 

met vleugelrozetten 

rood sproetkop 

      met vleugelrozetten; 

geel sproetkop  

      met vleugelrozetten 

blauw sproetkop 

      met vleugelrozetten 

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

blauw lichtgetijgerd 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

zwart witschild 

rood witschild 

geel witschild 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd  

blauw geëksterd 

meellicht geëksterd 

blauw gekrast geëksterd 

blauwzilver gekrast 

geëksterd 

zwart gedekt 

rood gedekt 

geel gedekt 

blauw zwartgeband gedekt 

meellicht geband gedekt 

blauw gekrast gedekt 

blauwzilver gekrast gedekt 

 

 

 

Harzburger Trommelduif 

rood 

geel. 

 

Schmöllner Trommelduif 

wit 

zwart  

rood  

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband  

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

geleeuwerikt 

blauw witgeband 

lichtblauw witgeband  

zwart sproetkop 

zwart sproetkop  

met vleugelrozetten 

zwart lichtgetijgerd 

blauw lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd  

zwart donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd  

 

Vogtlandse Trommelduif 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KLEURDUIVEN

Bernardiner geëksterde 

Kleurduif 

zwart  

rood 

geel 

zilver 

blauw 

blauwzilver  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast  

 

Boheemse Duif 

zwart  

rood 

bruin  

geel 

blauw ongeband  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

bruinzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

lichtblauw  witgeband 

lichtblauw  witgeschubd 

 

Boheemse Vleugelduif 

Variëteiten: 

ongekapt, gekapt 

zwart  

rood 

geel 

blauw 

blauwzilver 

 

Deense Svaber 

Variëteiten: 

ongekapt en met puntkap 

zilver 

zwart  

rood 

geel 

blauw 

blauwzilver 

 

Frankische geëksterde 

Kleurduif 

zwart  

rood 

geel 

blauw 

blauwzilver 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

Frankische Schildduif 

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauwzwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

blauwzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

blauw witgeband  

 

Frankische Veldduif 

zwart  

rood  

geel  

zwart met vleugelrozetten 

rood met vleugelrozetten 

geel met vleugelrozetten 

 

Hyacintduif 

blauw witgeschubd 

 

Kaalbenige Veldkleurduif  

Variëteiten:  

ongekapt, gekapt 

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

bruin witgeband 

blauw witgeband 

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

lichtblauw witgeband 

lichtblauw witgeschubd  

isabel witgeband 

 

Münsterlandse Veldduif 

blauw ongeband 

 

Neurenberger Leeuwerik 

geleeuwerikt 

meellicht geband 

meellicht ongeband 

 

Neurenberger Zwaluw 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

 

Oudduitse Moorkop 

Variëteiten: 

ongekapt, gekapt 

zwart  

blauw 

rood 

geel 

 

Saksische Borstduif 

zwart  

rood 

geel 

blauw 

 

Saksische geëksterde 

Kleurduif 

zwart  

rood 

geel  

blauw. 

 

Saksische Maanduif 

Variëteiten: ongekapt, gekapt 

rood 

geel. 

 

Saksische Monnikduif 

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

 

Saksische Ooievaarduif 

Variëteiten: 

ongekapt, gekapt 

zwart  

rood 

geel 

blauw 

blauwzilver 

 

Saksische Paapduif 

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw  witgeband 

zwart  witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw  witgeschubd 

Saksische Schildduif 

Variëteiten: 

ongekapt, gekapt, 

dubbelgekapt. 

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

blauwzilver witgeschubd 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

blauw gekrast 

 

Saksische Snipduif 

Variëteiten: ongekapt, gekapt 

zwart  

rood 

geel 

blauw 

blauwzilver  

 

Saksische Veldkleurduif 

Variëteiten: ongekapt, gekapt 

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

lichtblauw witgeband 

lichtblauw witgeschubd 

isabel witgeband 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

 

Saksische Vleugelduif 

Variëteiten 
ongekapt, gekapt 

zwart witgeband  

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

blauwzilver witgeschubd 

zwart  ongeband 

rood ongeband 



 

 

geel ongeband 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast  

 

Saksische Witstaart 

rood 

geel 

zwart witgeband 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

zwart witgeschubd 

blauw witgeschubd 

blauwzilver witgeschubd 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

koper. 

 

Saksische Zwaluw 

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

blauwzilver witgeschubd 

zwart ongeband 

rood ongeband 

geel ongeband 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw  zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

 

Silezische Moorkop 

Variëteiten: 

kaalbenig en bekoust 

zwart  

rood 

geel 

blauw 

 

Spreeuwduif 

Variëteiten:  

ongekapt, gekapt of met 

puntkap uitgezonderd 

witplaat en gemonnikt 

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

zwart witgeschubd 

blauw witgeschubd 

zilvergeschubd  

blauw-zilvergeschubd 

zwart witgeband witstaart 

blauw witgeband witstaart 

zwart witgeschubd witstaart 

blauw witgeschubd witstaart 

zilvergeschubd witstaart  

blauw-zilvergeschubd  

witstaart 

zwart witgeband witplaat 

blauw witgeband witplaat 

zwart witgeschubd witplaat 

blauw witgeschubd witplaat  

zilvergeschubd witplaat 

blauw zilvergeschubd 

witplaat  

zwart witgeband gemonnikt 

blauw witgeband gemonnikt 

zwart witgeschubd gemonnikt 

blauw witgeschubd  

gemonnikt 

zilvergeschubd gemonnikt 

blauw- zilvergeschubd 

gemonnikt 

 

Thüringer Borstduif 

zwart  

rood 

geel 

blauw 

 

Thüringer éénkleurige 

Veldduif 

Variëteiten: 

ongekapt, gekapt 

dofferkleuren: 

lichtgrondkleurig 

geelgrondkleurig 

blauwgrondkleurig 

duivinnenkleuren 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

blauw gekrast 

geleeuwerikt 

doffers en duivinnen 

blauw schimmel  

 

Thüringer Goudkeverduif 

koper 

 

 

Thringer Maanduif 

rood 

geel. 

 

Thüringer Monnikduif 

zwart  

rood 

geel 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband  

geelzilver geband 

blauw gekrast  

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauwzilver witgeband  

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw ongeband * 

blauw witgeband * 

blauw witgeschubd * 

* = alleen gladkop 

 

Thüringer Ooievaarduif 

zwart  

rood 

geel  

blauw. 

 

Thüringer Schildduif 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband  

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

blauwzilver witgeschubd 

blauw bronsgeschubd 

blauwzilver sulfurgeschubd 

Thüringer Snipduif 

zwart  

rood 

geel 

blauw 

blauwzilver 

 

Thüringer Vleugelduif 

Variëteiten: 

ongekapt, gekapt 

zwart  

rood  

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast  

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

blauwzilver witgeschubd 

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

blauw lichtgetijgerd 

blauwzilver lichtgetijgerd 

blauw bronsgeschubd 

blauwzilver sulfurgeschubd 

 

Thüringer Witborst 

Variëteiten:  

kaalbenig en voetbevederd  

zwart  

rood  

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast  

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

 

 

 



 

 

Thüringer Witkop 

zwart  

rood 

bruin 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

koper. 

 

Thüringer Witplaat 

Kleurduif 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

geleeuwerikt 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

blauw bronsgeschubd 

blauwzilver sulfurgeschubd 

zwart  witgeband 

gespreeuwd 

 

Thüringer Witstaart 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

blauw gekrast  

zwart witgeband 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

zwart witgeschubd 

blauw witgeschubd 

blauwzilver witgeschubd 

blauw bronsgeschubd 

blauwzilver sulfurgeschubd 

koper 

 

 

 

 

Thüringer Zwaluw 

Variëteiten:  

ongekapt, gekapt 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

blauwzilver donkergeband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

blauwzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

blauwzilver witgeschubd 

blauw rozegeschubd 

blauw bronsgeschubd 

blauwzilver sulfurgeschubd 

 

Württemberger Moorkop 

zwart  

rood 

geel 

blauw  

zwart witgesnipt 

rood witgesnipt 

geel witgesnipt  

blauw witgesnipt 

 

IJsduif 

Variëteiten:  

kaalbenig en voetbevederd 

ijskleurig ongeband 

ijskleurig witgeband 

ijskleurig witgeschubd 

ijskleurig zwartgeband  

ijskleurig gekrast 

porseleinkleurig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuidduitse Paapduif 

Variëteiten:  

kaalbenig en voetbevederd. 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

meellicht ongeband 

ijskleurig ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

ijskleurig geband 

meellicht geband 

blauw gekrast 

geleeuwerikt 

zwart witgeband 

blauw witgeband 

zwart witgeschubd 

blauw witgeschubd 

 

Zuidduitse Koolleeuwerik 

geleeuwerikt 

 

Zuidduitse Borstduif 

Variëteiten:  

kaalbenig en voetbevederd 

zwart  

bruin 

geel  

blauw 

 

Zuidduitse Moorkop 

zwart  

rood 

geel 

blauw 

 

Zuidduitse Monnikduif 

Kaalbenig 

blauw ongeband 

blauw witgeband 

blauw witgeschubd 

 

Zuidduitse Monnikduif 

Voetbevederd 

zwart  

rood 

geel 

zwart witgeband  

blauw witgeband  

zwart witgeschubd 

blauw witgeschubd 

 

 

 

 

 

Zuidduitse Schildduif 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

blauwzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

lichtblauw witgeband  

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

blauwzilver witgeschubd 

lichtblauw witgeschubd 

blauw rozegeschubd 

 

Zuidduitse Snipduif 

zwart  

rood 

geel 

blauw  

blauwzilver 

 

Zuidduitse Sproetkop 

zwart . 

 

Zuidduitse Witstaart 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauw  zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

blauw gekrast  

zwart witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeschubd 

koper 

gemarmerd 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vinkduif 

Variëteiten: ongekapt, gekapt 

koper zwart vleugel  

koper zwart vleugel witpen  

koper zwart vleugel witplaat  

koper zwart vleugel witkop  

koper blauwvleugel 

ongeband  

koper blauwvleugel 

witgeband 

koper blauwvleugel 

ongeband witpen  

koper blauwvleugel 

ongeband witplaat  

koper blauwvleugel 

ongeband witkop 

koper blauwvleugel  

 zwartgeband  

koper blauwvleugel 

 zwartgeband witpen  

koper blauwvleugel  

zwartgeband witplaat  

koper blauwvleugel  

zwartgeband witkop  

koper blauwvleugel gekrast 

koper blauwvleugel gekrast       

witpen  

koper blauwvleugel gekrast       

witplaat  

koper blauwvleugel gekrast        

witkop  

koper witvleugel ongeband  

koper witvleugel geband  

koper witvleugel gekrast 

 

goud zwart vleugel  

goud zwart vleugel witpen  

goud zwart vleugel witplaat  

goud zwart vleugel witkop  

goud blauwvleugel ongeband  

goud blauwvleugel ongeband 

witpen  

goud blauwvleugel ongeband  

witplaat  

goud blauwvleugel ongeband  

witkop  

goud blauwvleugel  

zwartgeband 

goud blauwvleugel  

zwartgeband witpen  

goud blauwvleugel 

 zwartgeband witplaat  

goud blauwvleugel      

 zwartgeband witkop  

goud blauwvleugel gekrast 

goud blauwvleugel gekrast        

     witpen  

goud blauwvleugel gekrast       

witplaat  

goud blauwvleugel gekrast       

witkop 

goud blauwvleugel witgeband  

goud blauwvleugel witgeband   

witpen  

goud blauwvleugel witgeband  

witplaat  

goud blauwvleugel witgeband  

witkop  

goud lichtblauwvleugel 

witgeband  

goud witvleugel ongeband  

goud witvleugel geband 

goud witvleugel gekrast 

 

 

 

ZWITSERSE KLEURDUIVEN

Aargauer Witstaart 

zwart  

rood 

bruin 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

zwart witgeband 

rood witgeband 

bruin witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband 

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

bruin witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

blauwzilver witgeschubd 

 

Berner Halbschnäbler 

zwart  
rood. 

 

Berner Koekoek (Gugger) 

blauwstaart 

witstaart  

 

 

 

 

 

 

 

Berner Leeuwerik 

geleeuwerikt 

 

Berner Spiegelstaart 

Blauw 

 

Berner Sproetkop 

zwart  

zwart met vleugelrozetten 

 

 

Berner Witstaart 

zwart  

rood 

bruin 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

zwart witgeband 

rood witgeband 

bruin witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

blauwzilver witgeband  

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

bruin witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

blauwzilver witgeschubd 

blauw  zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

 

 

 

 

Eenkleurige Zwitserse duif 

wit 

zwart  

rood 

bruin 

geel  

blauw ongeband 

roodzilver ongeband 

blauwzilver ongeband 

geelzilver ongeband 

ijskleurig ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

blauwzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

ijskleurig witgeband  

Eichbühler 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

meelkleurig ongeband 

roodzilver ongeband 

geelzilver ongeband  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

meelkleurig geband 

roodzilver geband  

geelzilver geband  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

meelkleurig gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

 

Luzerner Eenkleurige 

wit 

zwart  

rood 

bruin 

geel  

blauw ongeband 

roodzilver ongeband 

blauwzilver ongeband 

geelzilver ongeband  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

blauwzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

zwart gezoomd   

rood gezoomd   

bruin gezoomd   

dun gezoomd   

geel gezoomd   

kaki gezoomd   

 

Luzerner Goudkraag 

ongeband 

geband  

gekrast 

 

Luzerner Koperkraag 

ongeband 

geband  

gekrast 

 

 

 

 



 

 

Luzerner Maanduif 

bruin  

geel 

 

Luzerner Schildduif 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast  

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

rood gezoomd 

geel gezoomd 

 

Luzerner Sproetkop 

zwart . 

 

Luzerner Witstaart 

zwart  

rood 

bruin 

geel 

blauw ongeband  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

zwart  witgeband 

rood witgeband 

bruin witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband  

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

bruin witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

 

Poster 

wit 

zwart  

dominant rood 

dominant geel  

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

roodzilver ongeband 

geelzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband  

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

 

Thurgauer Maanduif 

geel 

bruin 

 

Thurgauer Meelkleurige 

geband 

gekrast 

 

Thurgauer Monnikduif 

zwart  

rood 

bruin  

geel 

blauw ongeband 

zwart witgeband 

rood witgeband 

bruin witgeband 

blauw witgeband 

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

bruin witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

blauw zwartgeband 

blauw gekrast 

 

Thurgauer Schildduif 

zwart  

rood 

bruin 

geel 

blauw ongeband 

zwart  witgeband 

rood witgeband 

bruin witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband  

zwart witgeschubd 

rood witgeschubd 

bruin witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

blauw zwartgeband 

blauw gekrast  

 

Thurgauer Witstaart 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast  

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

zwart witgeband 

blauw witgeband 

zwart witgeschubd 

blauw witgeschubd 

 

Wiggertaler Kleurstaart 

zwart  

rood 

geel 

blauw 

 

Züricher Witstaart 

zwart  

rood 

bruin 

geel  

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw  zwartgeband  

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

zwart witgeband 

rood witgeband 

bruin witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband  

zwart  witgeschubd 

rood witgeschubd 

bruin witgeschubd 

geel witgeschubd 

blauw witgeschubd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TUIMELAARRASSEN

Altstämmer Tuimelaar 

Variëteiten: 

ongekapt, gekapt 

wit 

zwart  

rood 

geel  

dun 

blauw zwartgeband 

blauw gekrast 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

dun geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd 

zwart  witpen 

rood witpen 

dun witpen 

geel witpen 

blauw witpen 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd  

geel donkergetijgerd 

 

Amsterdamse 

Baardtuimelaar 

zwart  

dun 

dominant rood  

dominant geel  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

blauw schimmel 

zwartgeband 

 

Amsterdamse Hoogvlieger  

rood schildgetijgerd 

rood witstaart 

geel witstaart 

 

Amsterdamse Tippler 

blauw zwartgeband 

licht ooievaar  

blauw gestorkt geband 

blauw schimmel 

zwartgeband 

 

Anatolische Ringslager 

wit 

zwart  

bruin-brons 

blauw ember 

blauwzilver ember 

 

 

Bakoe Tuimelaar 

wit zwartstaart 

wit roodstaart 

wit geelstaart 

 

Belgische Hoogvlieger 

wit. 

Belgische Ringslager 

zwart  

dun 

(dominant) rood  

(dominant) geel 

 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkerge   band 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

blauw gekrast 

 

Belgische Tuimelaar 

zwart  

rood 

dun 

geel 

blauw zwartgeband  

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

blauwzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

 

Berlijnse Kortsnavelige  

Tuimelaar 

wit 

zwart  

blauw  zwartgeband 

blauwzilver donkergeband  

kakizilver geband  

blauw schimmel  

blauwzilver schimmel  

kakizilver schimmel  

blauw gestorkt geband 

roodgeband 

geelgeband 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd 

blauwzilver geëksterd 

kakizilver geëksterd 

ijskleurig geëksterd 

zwart witpen 

rood witpen 

geel witpen 

blauw witpen 

blauwzilver witpen 

kakizilver witpen 

 

ijskleurig witpen 

koper 

 

Berlijnse Langsnavelige 

Tuimelaar  

wit met parelogen  

wit met donkere ogen 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

(vet)blauw geëksterd 

blauwzilver geëksterd 

geelzilver geëksterd 

zwart witpen 

rood witpen 

(vet)blauw witpen 

blauwzilver witpen 

geelzilver witpen 

 

Berlijnse vedervoetige 

Tuimelaar 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

lichtblauw geëksterd 

vetblauw geëksterd 

blauwzilver geëksterd 

parelkleurig geëksterd 

kakizilver geëksterd 

zilver geëksterd 

lichtblauw donkergeband 

witpen 

vetblauw   zwartgeband 

witpen 

zilver geband witpen 

parelkleurig geband witpen 

kakizilver geband witpen 

zwart witstaart 

rood witstaart 

geel witstaart 

lichtblauw donkergeband  

witstaart 

vetblauw zwartgeband 

witstaart 

blauwzilver donkergeband 

witstaart  

kakizilver geband  witstaart 

blauw schimmel witstaart 

kakizilver schimmel witstaart 

 

blauwzilver schimmel 

witstaart 

koperkleurig witstaart 

zwart witpenwitstaart 

rood witpenwitstaart 

geel witpenwitstaart 

blauw zwartgeband  

witpenwitstaart 

 

blauwzilver donkergeband 

witpenwitstaart 

kakizilver geband 

witpenwitstaart 

blauw schimmel  

witpenwitstaart 

blauwzilver schimmel 

witpenwitstaart 

kakizilver schimmel 

witpenwitstaart 

koperkleurig 

witpenwitstaart 

 

Bremer Tuimelaar 

 

wit 

zwart  

bruin 

blauw zwartgeband  

blauwzilver donkergeband  

bruinzilver geband 

zwart witpen 

bruin witpen 

blauw zwartgeband witpen 

blauwzilver donkergeband. 

witpen 

bruinzilver geband  witpen  

zwart witpen gebaard 

bruin witpen gebaard 

blauw zwartgeband  

witpen gebaard 

blauwzilver donkergeband 

witpen gebaard 

bruinzilver geband  

witpen gebaard  

zwart witpenwitstaart 

bruin witpenwitstaart 

blauw zwartgeband  

witpenwitstaart 

blauwzilver donkergeband 

witpenwitstaart 

bruinzilver geband  

witpenwitstaart 

zwartbont 

blauwbont 

bruinbont  

 

Budapester Kievit 

Zwart 

blauw zwartgeband 

 

Budapester Tuimelaar 

wit 

zwart  

rood 

dun 

geel 

blauwzilver ongeband 



 

 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast  

blauw zwartgeband witpen 

roodzilver geband witpen 

blauwzilver donkergeb.witpen 

geelzilver geband  witpen 

blauwzilver ongeband witpen  

blauw gekrast witpen 

blauwzilver gekrast  witpen 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd 

blauw gekrast geëksterd 

zilver geëksterd  

blauw schimmel 

gestorkt geband 

licht ooievaar 

 

Catalaanse 

Witplaattuimelaar 

zwart  

rood 

geel; 

blauw zwartgeband 

bronsschild gezoomd 

sulfurschild gezoomd 

zwart  witgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

zwart witpen 

rood witpen 

geel witpen 

bronsschild gezoomd witpen 

sulfurschild gezoomd witpen 

 

Danziger Hoogvlieger 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband  

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

blauw schimmel 

roodzilver schimmel 

geelzilver schimmel   

roodzilver gestorkt 

geelzilver gestorkt 

blauw donkergetijgerd 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

licht gemasert 

donker gemasert  

zwart geëksterd 

blauw geëksterd 

blauwzilver geëksterd 

roodzilver geëksterd 

geelzilver geëksterd 

rood gemonnikt 

geel gemonnikt 

blauwbont 

zwartbont 

roodbont 

geelbont 

 

Deense Tuimelaar 

wit 

zwart  

rood 

geel  

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

parelkleurig ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

parelkleurig geband  

blauw gekrast 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd 

blauwzilver geëksterd 

parelkleurig geëksterd 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

parelkleurig  

donkergetijgerd 

zwart witstaart 

rood witstaart 

geel witstaart 

blauw  zwartgeband witstaart 

blauwzilver donkergeband 

witstaart 

parelkleurig geband 

witstaart 

zwart witpen 

rood witpen 

geel witpen 

blauw  zwartgeband witpen 

blauwzilver donkergeband. 

witpen   

roodzilver geband witpen 

geelzilver geband witpen 

parelkleurig geband witpen 

zwart witpenwitstaart 

rood witpenwitstaart 

geel witpenwitstaart 

blauw zwartgeband 

 witpenwitstaart 

blauwzilver donkergeband 

witpenwitstaart 

parelkleurig geband 

witpenwitstaart   

zwart gehelmd 

rood gehelmd 

geel gehelmd 

blauw gehelmd 

blauwzilver gehelmd 

parelkleurig gehelmd 

grijs stipper 

geel stipper 

bruin stipper  

donker brander 

licht brander   

rood witschild 

geel witschild 

zwartschild 

 

Domestic Show Flight 

zwart witpen 

rood witpen 

bruin witpen 

dun witpen 

geel witpen 

blauw  zwartgeband witpen 

blauwzilver donkergeb. 

witpen 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

bruin donkergetijgerd 

dun donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

 

Duitse Langsnavelige 

Tuimelaar 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

bruinzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

blauw schimmel 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

bruin geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd 

blauwzilver geëksterd 

geelzilver geëksterd 

blauw geëksterd 

met zwart e snavel  

zwart gebaard 

rood gebaard  

geel gebaard 

blauw  zwartgeband gebaard 

roodzilver geband gebaard 

blauwzilver donker gebaard 

geelzilver geband gebaard 

blauw gekrast gebaard 

blauwzilver gekrast gebaard 

blauw schimmel gebaard 

zilver gebaard  

zwart witstaart  

rood witstaart  

geel witstaart  

blauw zwartgeband witstaart  

blauwzilver donkergeband 

               witstaart  

blauw gekrast witstaart 

blauwzilver gekrast witstaart 

blauw schimmel witstaart 

zwart witpenwitstaart 

rood witpenwitstaart 

geel witpenwitstaart 

blauw zwartgeband  

witpenwitstaart 

blauw gekrast 

witpenwitstaart 

blauwzilver donkergeband      

witpenwitstaart 

blauwzilver gekrast  

witpenwitstaart 

blauw schimmel  

witpenwitstaart 

 

Duitse Nonduif 

zwart  

rood 

geel 

blauw 

blauwzilver 

aszilver 

 

Duitse Showtippler 

zwart 

koper 

zwart lichtgetijgerd 

koper lichtgetijgerd 

zwart donkergetijgerd 

koper donkergetijgerd 

zwart schildgetijgerd 

koper schildgetijgerd 

zwart gebaard 

koper gebaard 

 

Elbinger Witkop 

zwart  

rood 

dun 

geel 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

blauw gekrast. 

 

 

 



 

 

Engelse Ekstertuimelaar 

zwart  

rood 

dun 

geel 

blauw 

blauwzilver 

 

 

 

Engelse kortvoorhoofd 

Tuimelaar 

zwart  

rood 

dun 

geel 

almond 

de Roy 

kite 

gouddun   

rood agaat 

geel agaat 

 de Royagaat 

zwart rozetgetijgerd 

rood rozetgetijgerd 

geel rozetgetijgerd 

zwart gebaard 

rood gebaard 

dun gebaard 

geel gebaard 

blauw  zwartgeband gebaard 

blauwzilver donkergeband 

gebaard  

zwart witkop 

rood witkop 

dun witkop 

geel witkop  

 

Engelse langvoorhoofd 

Tuimelaar 

kaalbenig en voetbevederd 

wit 

zwart  

rood 

geel 

andalusisch blauw 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

blauw schimmel 

almond 

kite 

zwart  lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

zwart rozetgetijgerd 

rood rozetgetijgerd 

 

geel rozetgetijgerd 

zwart witschild 

rood witschild 

dun witschild 

geel witschild 

zwart witkop 

rood witkop 

dun witkop 

geel witkop 

blauw  zwartgeband witkop 

roodzilver  geband witkop 

geelzilver geband witkop 

blauw gekrast witkop  

zwart gebaard 

rood gebaard 

dun gebaard 

geel gebaard 

blauw zwartgeband gebaard 

blauw zilver donkergeband 

gebaard 

roodzilver geband gebaard 

geelzilver geband gebaard 

blauw gekrast gebaard 

 

alleen voetbevederd: 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

blauw zwartgeband 

geëksterd 

roodzilver geband geëksterd 

geelzilver geband geëksterd  

zwart witpen 

rood witpen 

dun witpen 

geel witpen 

blauw zwartgeband witpen 

roodzilver geband witpen 

geelzilver geband  witpen 

blauw gekrast witpen 

 

Erlauer Tuimelaar 

vetblauw  zwartgeband 

 

Felegyhazer Tuimelaar 

wit 

zwart   

rood  

geel  

blauw  zwartgeband  

zwart  geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd 

zilver geëksterd 

blauw gekrast geëksterd 

 

Gelderse Slenk 

wit 

 

dominant geel 

dominant rood 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

roodzilver schimmel geband 

geelzilver schimmel geband 

 

Groninger Slenk 

wit 

rood 

geel 

roodspar 

geelspar  

roodbleek  

geelbleek 

 

Gumbiner Tuimelaar 

Variëteiten: \ 

kaalbenig en bekoust 

zwart  

dun 

rood 

geel  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

 

Hagenaar 

Wit 

Rood 

geel 

 

Hamburger Helmtuimelaar 

Variëteiten:  

ongekapt, gekapt 

zwart  

rood 

geel 

blauw 

blauwzilver  

kakizilver  

 

Hamburger Schimmel 

zwart  

blauw 

rood 

geel  

 

Hamburger Tuimelaar 

Variëteiten: 

ongekapt, gekapt  

 wit 

zwart geëksterd 

 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd 

blauwzilver geëksterd 

kakizilver geëksterd 

zwart  kleurstaart 

rood kleurstaart 

geel kleurstaart 

blauw kleurstaart 

blauwzilver kleurstaart 

zwart  witstaart 

rood witstaart 

geel witstaart 

blauw witstaart 

blauwzilver witstaart 

kakizilver witstaart 

blauw gekrast  witstaart 

zwart witpenwitstaart 

rood witpenwitstaart 

geel witpenwitstaart 

blauw zwartgeband  

witpenwitstaart 

blauwzilver donkergeband 

witpenwitstaart 

kakizilver witpenwitstaart 

 

Hannoverse Tuimelaar 

A. witoog en roodoog 

zwart witpen  

bruin witpen 

blauw  zwartgeband witpen 

bruinzilver geband witpen 

geelzilver geband witpen 

aszilver witpen 

zwartbont 

bruinbont  

blauwbont  

blauw schimmel 

bruin schimmel 

bruin schimmel witpen 

blauw schimmel witpen 

zwart  witpenwitstaart 

bruin witpenwitstaart 

blauw  zwartgeband 

witpenwitstaart 

bruinzilver geband 

witpenwitstaart 

geelzilver geband 

witpenwitstaart 

aszilver witpenwitstaart 

 

B. Staaloog 

wit 

aszilver 

 

Kasseler Tuimelaar 

Varieteiten:  

ongekapt en gekapt 

wit  

zwart witpen 

rood witpen 

bruin witpen 

geel witpen  

blauw ongeband witpen 

blauw  zwartgeband witpen 

blauwzilver donkergeband 



 

 

witpen 

bruinzilver geband witpen 

geelzilver geband witpen 

roodgeband witpen 

geelgeband  witpen 

 

Kazanse Tuimelaar 

wit 

zwart  

rood 

geel 

dominant rood 

dominant geel 

blauw zwartgeband 

zwart witpen 

rood witpen 

geel witpen 

dominant rood witpen 

dominant geel witpen 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

dominant rood geëksterd 

dominant geel geëksterd  

zwartbont 

roodbont 

geelbont 

dominant roodbont 

dominant geelbont 

 

Keulse Tuimelaar 

Variëteiten: 

kaalbenig en voetbevederd. 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

indigo geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast  

blauw schimmel (geband) 

zwart rozetgetijgerd 

rood rozetgetijgerd 

geel rozetgetijgerd 

zwart witpen 

rood witpen 

geel witpen 

blauw zwartgeband witpen 

blauwzilver donkergeband 

witpen 

blauw gekrast witpen 

blauwzilver gekrast witpen 

andalusisch blauw witpen 

blauw schimmel witpen 

zwart witstaart 

rood witstaart 

geel witstaart 

blauw zwartgeband witstaart 

blauwzilver donkergeband 

witstaart 

blauw gekrast witstaart 

blauwzilver gekrast witstaart 

blauw schimmel witstaart 

zwart witpenwitstaart  

rood witpenwitstaart  

geel witpenwitstaart  

blauw zwartgeband 

witpenwitstaart  

blauwzilver donkergeband 

witpenwitstaart  

blauw gekrast 

witpenwitstaart  

blauwzilver gekrast 

witpenwitstaart  

blauw schimmel 

witpenwitstaart  

alleen kaalbenig: 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd 

blauwzilver geëksterd 

blauw gekrast  geëksterd  

zwart gehelmd 

rood gehelmd 

geel gehelmd 

blauw gehelmd 

blauwzilver  gehelmd  

 

Komorner Tuimelaar 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw zwartgeband 

zilver 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd 

blauw gekrast geëksterd 

zilver geëksterd 

zwart witpen 

rood witpen 

geel witpen 

blauw zwartgeband witpen 

zilver witpen 

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

veelkleurig.  

 

 

Koningsberger Kleurkop 

Variëteiten:  

ongekapt, gekapt 

zwart  

blauw 

rood 

geel 

 

Koningsberger Reinoog 

Variëteiten: 

- kaalbenig ongekapt en 

gekapt  

- bekoust ongekapt en gekapt  

wit  

Köröser Tuimelaar 

wit 

zwart  

rood 

dun 

geel 

zilver 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

blauw gekrast 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

dun geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd 

blauw gekrast geëksterd 

zilver geëksterd 

zwart lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

zwart schild 

roodschild 

geelschild 

blauwschild  zwartgeband 

zwartbont 

roodbont 

geelbont 

blauwbont 

 

Markische Ekster 

zwart  

rood 

dun 

geel 

blauw 

blauwzilver 

kakizilver 

zilver 

 

Memeler Hoogvlieger 

wit 

rood 

geel 

bruin 

zwart  

aszilver 

blauwzilver ongeband 

dominant rood 

dominant geel 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband  

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband 

roodbont 

geelbont 

bruinbont 

blauwbont 

zwartbont 

rood kleurhals 

geel kleurhals 

bruin kleurhals 

blauw kleurhals 

zwart kleurhals  

rood gemasert 

geel gemasert 

bruin gemasert 

blauw gemasert 

zwart gemasert  

rood witpen  

geel witpen  

bruin witpen  

blauw witpen  

zwart witpen 

zwart witstaart 

blauw witstaart 

rood witstaart 

geel witstaart  

zwart witpenwitstaart 

blauw witpenwitstaart 

rood witpenwitstaart 

geel witpenwitstaart  

 

Mookee 

wit 

zwart  

rood 

bruin 

geel 

zilver 

isabel 

blauw zwartgeband 

roodzilver geband 

bruinzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

 

Nederlandse Helmduif 

zwart  

rood 

dun 

geel 



 

 

blauw  

blauwzilver 

 

Nederlandse Hoogvlieger 

zwart  

rood  

geel 

blauw schimmel 

zwart  rozetgetijgerd 

rood rozetgetijgerd 

geel rozetgetijgerd 

zwart schildgetijgerd 

rood schildgetijgerd 

geel schildgetijgerd 

zwart witschild 

rood witschild 

geel witschild  

zwart witpen 

rood witpen 

geel witpen 

blauw zwartgeband witpen 

blauwzilver donkergeband 

witpen 

blauw schimmel witpen 

zwart witstaart  

rood witstaart  

geel witstaart 

blauw zwartgeband witstaart 

blauwzilver donkergeband 

witstaart 

blauw schimmel witstaart 

zwart witpen 

rood witpen 

geel witpen 

blauw  zwartgeband witpen 

blauwzilver donkergeband 

witpen 

blauw schimmel witpen 

zwart witpenwitstaart 

rood witpenwitstaart 

geel witpenwitstaart 

blauw  zwartgeband 

witpenwitstaart 

blauwzilver donkergeband 

witpenwitstaart 

blauw schimmel 

witpenwitstaart 

schoorsteenveger  

veelkleurig  

 

Nonduif (Engelse) 

zwart  

rood 

dun 

geel 

blauw 

blauwzilver 

bruinzilver 

kakizilver 

aszilver 

 

Noordkaukasische 

Postuurtuimelaar 

zwart  

blauw 

 

Oosterse Roller 

wit 

zwart  

rood 

dun 

geel 

asgeel 

aszilver 

indigo 

andalusisch blauw 

dominant rood 

dominant geel  

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

blauw donkergekrast 

roodzilver donkergekrast 

blauwzilver donkergekrast 

geelzilver donkergekrast 

zwart witpen 

dun witpen 

rood witpen 

geel witpen 

andalusisch blauw witpen 

blauwzilver donkergeband 

witpen 

blauw gekrast witpen 

blauwzilver gekrast witpen 

blauw schimmel 

zwart sprenkel 

rood sprenkel 

geel sprenkel 

zilver sprenkel  

blauw sprenkel 

wit dungetekend 

wit blauwgetekend 

wit roodgetekend 

wit geelgetekend 

veelkleurig 

almond 

kite 

gouddun 

rood agaat 

geel agaat 

de Roy 

 

Oostpruisische Werper 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast  

 

Oudduitse Ekstertuimelaar 

Met lichte snavel; 

zwart  

rood 

geel 

blauw 

blauwzilver 

roodzilver  

geelzilver 

blauwzilver gekrast 

Met donkere snavel: 

zwart  

blauw 

blauwzilver 

aszilver  

blauw gekrast 

 

Oudhollandse Tuimelaar 

wit 

zwart  

dun 

rood 

geel 

andalusisch blauw 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband  

blauw gekrast 

blauw schimmel 

blauwzilver schimmel 

zwart schildgetijgerd 

rood schildgetijgerd 

geel schildgetijgerd 

zwart  witschild 

rood witschild 

geel witschild 

zwart witpen 

rood witpen 

geel witpen 

blauw zwartgeband witpen 

blauwzilver donkergeband 

witpen 

blauw schimmel witpen 

zwart witstaart 

dun witstaart 

rood witstaart 

geel witstaart 

blauw  zwartgeband witstaart 

blauwzilver donkergeband 

witstaart 

blauw schimmel witstaart 

zwart witpenwitstaart 

rood witpenwitstaart 

geel witpenwitstaart 

blauw zwartgeband  

witpenwitstaart 

blauwzilver donkergeband 

witpenwitstaart 

blauw schimmel 

 witpenwitstaart 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

dun geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd  

 

Perzische Roller 

wit 

zwart  

rood 

geel 

dominant rood 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

zwart sprenkel 

rood sprenkel 

geel sprenkel 

zilver sprenkel 

veelkleurig.  

 

Pommerse 

Oogkleptuimelaar 

wit 

zwart  

aszilver 

platina 

blauw zwartgeband 

roodzilver geband 

zwart witpen 

 

Poolse Langsnavelige 

Tuimelaar 

ijskleurig zwartgeband 

parelkleurig geband  

ijskleurig gekrast 

parelkleurig gekrast 

ijskleurig zwartgeband witpen 

parelkleurig geband witpen 

ijskleurig gekrast witpen  

parelkleurig  gekrast  witpen 

ijskleurig zwartgeband 

geëksterd 

parelkleurig geband 

geëksterd 

ijskleurig gekrast geëksterd 

parelkleurig gekrast 



 

 

geëksterd 

 

Portugese Tuimelaar 

wit 

zwart  

rood 

bruin 

dun 

geel 

kaki 

donker 

dominant rood 

dominant geel 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

bruinzilver geband  

kakizilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

bruinzilver gekrast 

blauwzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

kakizilver gekrast 

blauwbrons 

andalusisch blauw 

indigo geband 

indigo gekrast 

blauw schimmel 

roodzilver schimmel 

bruinzilver schimmel 

blauwzilver schimmel 

geelzilver schimmel 

kakizilver  schimmel 

kite 

gouddun 

veelkleurig 

de Roy 

roodagaat 

geelagaat 

 

Prager Tuimelaar 

wit 

zwart  

rood 

dun 

geel 

koper 

blauw zwartgeband 

met donkere snavel  

blauw zwartgeband 

met lichte snavel  

bruinzilver geband 

geelzilver geband  

licht ooievaar 

blauw schimmel 

blauw gestorkt geband   

roodgeband  

geelgeband  

zwart ooievaar 

rood ooievaar  

geel ooievaar 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

koper donkergetijgerd 

blauw zwartgeband 

donkergetijgerd 

kakizilver geband 

donkergetijgerd 

zwart witgeband 

rood witgeband 

dun witgeband 

geel witgeband 

blauw witgeband 

kakizilver witgeband 

koper witgeband 

zwart witpen 

dun witpen 

rood witpen 

geel witpen 

blauw zwartgeband witpen 

blauwzilver donkergeband 

witpen 

koper witpen 

zwart witborst 

rood witborst 

dun witborst 

koper witborst 

blauw zwartgeband witborst 

blauw gekrast witborst 

zwart geëksterd 

dun geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd 

blauwzilver geëksterd 

zilver geëksterd  

 

Roemeense geëksterde 

Baardtuimelaar 

zwart  

rood 

geel 

 

Roemeense  

Naakthalstuimelaar 

rood 

geel 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

 

Roemeense  

Witstaarttuimelaar 
zwart  
rood 
geel 

blauw  zwartgeband 

 

Rostower 

Postuurtuimelaar 

Ongekapt 

wit 

zwart  

rood 

geel 

zilver 

blauw zwartgeband 

zwart donkergetijgerd 

zwart bont 

Gekapt: 

zwart witborst 

 

Rshewer Tuimelaar 

Variëteiten: 

ongekapt en gekapt. 

rood 

geel 

 

Rijnlandse Ringslager 

zwart  

(dominant) rood 

(dominant) geel 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver donkergekrast 

roodzilver gekrast  

blauw schimmel. 

 

Schöneberger Tuimelaar 

rood geband 

geel geband 

 

Shiraser Tuimelaar 

zwart  

rood 

geel 

bruin 

blauw zwartgeband 

 

Show Tippler 

zwart  

kastanjebruin 

zwart lichtgetijgerd 

kastanjebruin lichtgetijgerd  

zwart gebaard 

kastanjebruin gebaard 

 

Speelderken 

zwart  

(dominant) rood 

(dominant) geel 

blauw  zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

 

Stargarder Sidderhals 

Variëteiten: 

- kaalbenig ongekapt en 

kaalbenig gekapt;  

- voetbevederd ongekapt en 

voetbevederd gekapt 

wit 

zwart  

rood 

geel 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

blauw schimmel 

zwart witpen 

rood witpen 

geel witpen 

blauw  zwartgeband witpen 

zwart donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

blauw donkergetijgerd 

 

Stettiner Tuimelaar 

zwart  

rood  

geel 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

blauw bronsgeband   

licht ooievaar  

blauw schimmel  

blauw gestorkt geband  

roodgeband 

geelgeband 

rood witgeband 

geel witgeband 

isabel witgeband 

lichtblauw witgeband 

zwart lichtgetijgerd 

dun lichtgetijgerd 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

koper lichtgetijgerd 

zwart donkergetijgerd 

dun donkergetijgerd 

rood donkergetijgerd 

geel donkergetijgerd 

koper donkergetijgerd 

zwart witbuik 

rood witbuik 

geel witbuik 

koper witbuik 

blauw schimmel witbuik  

 

Stralsunder Hoogvlieger 

wit. 

 



 

 

Taganroger Tuimelaar 

zwart  

rood 

dun 

geel 

blauw zwartgeband 

brons 

 

Timisoara Tuimelaar  

zwart  

rood 

dun 

geel 

blauw 

zilver 

koper 

 

Vliegtippler 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

blauw schimmel 

blauwzilver schimmel  

blauw gestorkt witschild 

blauwzilver gestorkt witschild 

 

Weense kortsnavelige 

 Tuimelaar 

wit 

zwart  

rood 

dun 

geel 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gektrast\ 

geelzilver gekrast 

zwart witpen 

rood witpen 

geel witpen 

blauw zwartgeband witpen 

zilversprenkel  

 

Weense geëksterde 

kortsnavelige Tuimelaar 

zwart geëksterd 

rood geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd 

zilver geëksterd 

blauw gekrast geëksterd  

roodzilver  geëeksterd 

geelzilver geëksterd 

 

Weense middensnavelige 

Tuimelaar 

Kaalbenig  

zwart  

rood 

geel  

blauw zwartgeband 

roodzilver geband 

roodzilver gekrast 

vetblauw  zwartgeband  

licht ooievaar 

donker ooievaar  

zwart ooievaar 

rood ooievaar 

geel ooievaar 

blauw ooievaar 

zwart gedekt 

rood gedekt 

geel gedekt 

blauw gedekt 

zwart kievit 

rood kievit 

geel kievit 

blauw kievit 

zwart rozetgetijgerd 

rood rozetgetijgerd 

geel rozetgetijgerd 

Voetbevederd  

blauw zwartgeband 

zwart  

rood 

geel 

licht ooievaar 
donker ooievaar 

 

Weense Witschildtuimelaar 

zwart  

rood  

geel 

 

West of England Tuimelaar 

zwart  

dun 

rood 

geel 

blauw ongeband 

blauwzilver ongeband 

roodzilver ongeband 

geelzilver ongeband 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband  

geelzilver geband 

blauw gekrast 

blauwzilver gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

 

Wolga Postuurtuimelaar 

zwart  

rood 

geel 

blauw 

 

Zuid Bácka Tuimelaar 

wit 

zwart  

rood 

dun 

geel 

blauw zwartgeband 

blauwzilver donkergeband 

roodzilver geband 

geelzilver geband 

blauw gekrast 

roodzilver gekrast 

geelzilver gekrast 

veelkleurig; 

rood lichtgetijgerd 

geel lichtgetijgerd 

zwart bonthals 

rood bonthals 

geel bonthals 

zwart geëksterd  

rood geëksterd 

geel geëksterd 

blauw geëksterd 

blauwzilver geëksterd  

zilver geëksterd 

 

 




