Eerste Culemborgse KanarieKanarieen Exoten Vereniging
opgericht 20 januari 1947
Kamer van Koophandel
Tiel: V157549

Het E.C.K.E.V. - bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester/
ledenadministratie
2 Voorzitter:
e

2 Penningmeester:
e

Algemeen adjunct

Materiaalbeheer:

Ringencommissaris:

H. Rens
Otto van Reesweg 45,
4105 AB Culemborg
0345 – 518326
J.F.A.Pieters
Merwedestraat 3
4102 GL Culemborg
0345 – 520664
J.M. van Driel
Schoolhof Oost 10,
4105 AS Culemborg
0345 – 519443
F.W. Stap
Margrietstraat 8,
4116 CR Buren
0344 – 571896
M. Verlangen
Gandhi 215
4102 HL Culemborg
0345 – 517450
Johan Buurman
Burg Schorellaan 25
4105 DM Culemborg
0345-518031
M.H.G. Hommelberg
Tulpstraat 59, 4101 GK Culemborg
0345 – 519371
Jan Middelkoop
Heinsiusstraat 16
4105 DG Culemborg
0345 516997

Voorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.

Redaktie clubblad: J. Pieters en H. Rens, (e-mail h.rens@hccnet.nl)
Website: www.cable4u.nl/~rens-r9/index.html
Contributie bedraagt € 27,00 per jaar, te voldoen voor 1 januari/1 juli van het betreffende jaar.
Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 2,00 Bankrekening 31.25.09.294 Rabobank
Culemborg t.n.v. penningmeester E.C.K.E.V. Girorekening 3980719

Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag

08.00 - 18.00 uur

Vrijdag
Zaterdag

08.00 - 20.00 uur
08.00 - 16.00 uur

Diervoeders van o.a. de volgende merken:
Royal Canin, Biofood, Eukanuba, Iams, Doko, Bonzo, Hills, Pedigree Pal,
Teurlings en Wierdes

Speelgoed (Miniaturen) Skelters Trampolines
Vee- en Diervoeders, voor vogels en kleine huisdieren
Veeverzorging en Geneesmiddelen
Erf- en Stalgereedschap
Afrastering
Werkkleding, Schoenen, Klompen, Laarzen, Overals.
Kunstmest
Stro - Hooi - Krullen – Zaagsel enz. enz. enz.

Als laatste in de serie over garsparkieten deze maand:

DE KUIFFACTOR BIJ GRASPARKIETEN
De fok met kuifgrasparkieten gaat minder voorspoedig dan men zou wensen.
De meest gehoorde klachten zijn lage broeduitkomsten en in het ei
afgestorven embryo's. Ook zijn er dikwijls nog felle discussies over de
verervingwijze van de kuiffactor. Hier de feiten:
De kuiffactor zetelt op een autosomaal chromosomenpaar en is dominant ten
opzichte van haar wildallele (= niet-kuif). De factor is subvitaal te noemen.
Dragers van de kuiffactor, zowel heterozygoten (fokonzuiver) als
homozygoten (fokzuiver), maken gedurende het embryonale stadium een
letaliteitcrisis door waarbij 48% van de kuifembryo’s afsterft. De overige
kuifembryo's ontwikkelen zich normaal.
De eerste en rechtstreekse werking, de primaire werking, van de kuiffactor
veroorzaakt een vergroting van de eerste, tweede en derde hersenventrikel
(holte in de hersenen) en een daarmee gepaard gaande volumetoename van de
hersenen. Letale embryo's vertonen alle een enorm waterhoofd en sterven
uiteindelijk aan hersenbloedingen tijdens de twaalfde broeddag. Onderzoek
heeft verder aangetoond dat de ventrikelvergroting minstens vier dagen
voordat de effectieve letale fase intreedt, begint. In de tussengelegen periode
ontwikkelt de kuiffactor een bepaalde activiteit waarbij, in samenwerking met
andere genenparen, wordt bepaald, of de ventrikelvergrotingen voortgaan
waardoor het embryo uiteindelijk op de twaalfde broeddag verloren gaat, of
tot stilstand komt en het embryo zich verder kan ontwikkelen. Heterozygoten
dragers van de kuiffactor hebben geen grotere overlevingskans dan
homozygoten.
Nakomelingen van homozygote kuifpoppen komen bij het uitkomen van de
eieren voor een tweede letaliteitcrisis te staan, die niet door het eigen erfelijke
factorenbezit veroorzaakt wordt, maar het gevolg is van het gebrekkige
voortplantingsvermogen van de pop, wat eveneens erfelijk is bepaald.
Homozygote kuifpoppen leggen namelijk eieren met een kleinere dooier en
een kleinere omvang dan normale poppen, waardoor de jongen zich moeilijk
uit het ei kunnen bevrijden.
Levensvatbare embryo's hebben een iets grotere schedelomvang dan normale
(niet-kuif) embryo's. Dit komt bij homozygoten sterker tot uitdrukking dan bij
heterozygoten (zie fig. 1).

UITNODIGING
Hierbij nodig ik u uit voor onze ledenbijeenkomst op dinsdag 26 april 2005 in het Rode
Kruisgebouw aan de Otto van Reesweg 10 te Culemborg. De zaal is open vanaf 19.45 uur.

Daarnaast is het uiteraard mogelijk om voor de laatste keer dit jaar uw ringen te bestellen en is
het laatste mometn om entstof tegen kanariepokken te bestellen.
Noteert U vast in uw agenda:
26 april
20 september
18 oktober

Informatie avond over voeding en ziekten
Informatie avond over Europese Cultuur
Tafelkeuring en inleveren inschrijfformulieren

Uitslagen Spelavond op 2 april
Op zaterdagavond 2 april hebben een groot aantal leden en hun huisgenoten de opgebroken weg
naar het Rode Kruis gebouw getrotseerd voor een avond vol verschillende spellen.
Bij de opening van de avond kreeg de 2e penningmeester M. Verlangen onder luid applaus en
toeziend oog van zijn vrouw de eremedaille behorende bij zijn 25 jarig lidmaatschap
overhandigd .Onder het genot van een hapje en een drankje werd er gedart, gesjoeld en gekaart.
Voor de prijswinnaars was er aan het eind van de avond een bloemetje.
De uitslagen zijn:
Darten
Klaverjassen
1. Martijn Hommelberg
Jos Spithoven
5396
2, Joél den Braber
Henny Serbee
5229
3. Danny den Braber
Willy Middelkoop
5072
Henk v Valkenburg
4941
Jan Middelkoop
4880
Sjoelen
1. Shirley Blom
232
Henk Rens
4770
2. Jannij Serbee
145
Peter Meijer
4666
Jan den Braber
4462
Jannie Stap
4411
Jokeren
1. Els v Valkenburg 263
Puck Verlangen
4411
2. Nannie Blom
297
Tonny Pieters
4388
3. Jaap van Driel 585
Jo Koolen
4184
Jan Pieters
4126
Frans Stap
4081
Trudy Meijer
3888
Greet verlangen
3661

Fig. 1
Schedelomvang: a) zij aanzicht b) bovenaanzicht.
Stippellijn: Cr/Cr-vogels, onderbroken lijn: Cr/Cr+ -vogels (Naar V.Ziswiler)
Hetzelfde geldt voor de volumetoename van de grote hersenen. In fig. 2 is dit
zichtbaar gemaakt.

Fig. 2
Volume van de hersenen: a) zij aanzicht b) bovenaanzicht.
Stippellijn: Cr/Cr-vogels, onderbroken lijn: Cr/Cr+ -vogels (Naar V.Ziswiler)
De volumetoename van de grote hersenhelften onderdrukt de ontwikkeling
van de andere hersengedeelten.
Pas uit het ei gekomen kuifjongen zijn duidelijk van normale jonge
grasparkieten te onderscheiden door hun buitengewoon sterk ontwikkelde
nekspieren (zie fig. 3).

Fig. 3
Koppen van jonge grasparkieten direct na het uitkomen:
a) normale kop, b) kop van een Cr/Cr+ -vogel of Cr/Cr-vogel
met sterk gevormde en uitpuilende nekspieren.
Deze vergroting verdwijnt ca. drie dagen na het uitkomen. (Naar V. Ziswiler)
Wat bij de kuifvogels het meest opvalt, is de variabele expressie van het
kuifkenmerk. Die varieert van één enkel rechtopstaand veertje op de kop tot
één of meer rozetten. Voorts staat vast dat nakomelingen die uit kruisingen
met kuifvogels komen en die het kuifkenmerk niet vertonen, de zgn.
kuifbroedvogels, wel degelijk drager van de kuiffactor kunnen zijn, omdat
hieruit in de nakweek soms weer puntkuiven voortkomen. Dit feit dient tevens
als bewijs dat de kuiffactor met betrekking tot het kuifkenmerk onvolledig
dominant is.
Onvolledig dominant gedrag is in de erfelijkheid geen zeldzaamheid.
Integendeel, volkomen dominant gedrag geldt in de erfelijkheid als een
grensgeval dat naar evenredigheid zelden wordt gerealiseerd. Een ander mooi
voorbeeld van onvolledig dominant gedrag bij de grasparkiet zien we bij de
Australisch grijzen. In sommige allelcombinaties blijkt de expressiviteit bij
enkelfactorige Australisch grijzen geringer dan bij grijzen die de Australisch
grijsfactor dubbel bezitten. Immers, in heterozygoten (dragers van de enkele
Australisch grijsfactor) blijkt het gemuteerde gen niet steeds in staat het
bijbehorende kenmerk grijs te verwezenlijken en is de kleur meer blauwgrijs.
Voor een laatste voorbeeld van onvolledige dominantie verwijs ik naar de
variabiliteit van het bontpatroon. Niet alleen neemt de bontvorming bij twee-

Kanariepokken kunt U gelukkig voorkomen
Kanariepokken is een dodelijke ziekte.
Geneesmiddelen tegen deze ziekte bestaan niet.
Maar gelukkig kunnen we onze vogels wel beschermen door ze te
enten.
Via een van onze
zusterverengingen is het ook dit
jaar weer mogelijk om entstof
tegen de kanarie-pokken te
bestellen.
Dit jaar is de prijs
€ 32,50 per flacon.
Dat is genoeg voor 50-60
kanaries.
Tot en met de ledenbijeenkomst op 26 april kan er
nog besteld worden.
De entstof wordt dan in de
eerste zaterdag in juni
opgehaald en direct daarna voor u beschikbaar.
De entstof is alleen tegen contante betaling vooraf te bestellen bij
H. Rens, Otto van Reesweg 45 in Culemborg.
Telefonisch bestellen is helaas niet mogelijk.

of dubbelfactorige dominant bonten belangrijk toe, ook de penetrantie, d.w.z.,
de waarschijnlijkheid waarmee we mogen verwachten dat het bij een erfelijke
factor behorend kenmerk wordt verwezenlijkt, is niet 100%. Immers uit de
paring dubbelfactorig Hollands bont x normaal komt een enkele keer een
normaal jong.
Penetrantie en expressiviteit van een erfelijke factor gaan hand in hand, of
beter gezegd: de penetrantie van een erfelijke factor is het gevolg van zijn
expressiviteit in een combinatie met andere genenparen.
Het ontstaan en de graad van ontwikkeling van de kuifvorm is van
vier componenten afhankelijk:
1. Afwijkende stand van de veerfollikels (veerzakjes) in de hoofdhuid.
De gewijzigde stand van de veren berust op een veranderde
polariteit van de veerfollikel en een draaiing om de eigen as.
Menigmaal komt zelfs de bijveer naar boven te liggen, terwijl de
hoofdveer naar het lichaam toegekeerde is.
2. Het aantal veerfollikels met een abnormale stand. Grootte en vorm van de
kuif worden bepaald door het aantal veertjes dat bij de totstandkoming
betrokken is. Nauwkeurige tellingen hebben aangetoond dat dit kan
variëren van één enkel veertje tot wel 160 stuks.
3. Structuur en lengte van de kuifveren. Kuifveren hebben een hogere
groeisnelheid en worden beduidend langer dan gewone kopveertjes,
gemiddeld ongeveer tweemaal zo lang, een enkele keer wel
driemaal. Aan de top van kuifveren ontbreken normaal gevormde
haakjes en zien we een ietwat harige bevedering.
4. Het genotype van de betreffende vogel. In de fokpraktijk blijkt dat de
expressiviteit van de kuiffactor in homozygoten duidelijk groter is dan in
heterozygoten. Vorm en grootte van de kuiven van homozygoten en
heterozygoten verschillen dan ook duidelijk van elkaar.
Heterozygote dragers van de kuiffactor kunnen er als volgt uitzien:
- gladkop, dit zijn de zgn. kuifbroedvogels;
- één enkel rechtopstaand veertje op de kop;
- kleine puntkuif;
- grote puntkuif;
- halfrozet.
De homozygote kuifvogels hebben gewoonlijk twee of meer kuifcentra.

Men onderscheidt vier varianten:
- dubbele asymmetrie;
- op het voorhoofd een puntkuif, op de kruin een rozet;
- dubbel rozet;
- volle rozet.
De kuiffactor vererft onafhankelijk van alle andere tot nu toe bekende
erfelijke factoren bij de grasparkiet.
Nu dan enkele paringen:
1. kuif 2 fac. x kuif 2 fac. = 100% 2 factorige kuifvogels
2. kuif 2 fac. x normaal= 100% 1 factorige kuifvogels
3. kuif 1 fac. x normaal = 50% niet-kuifvogels, 50% 1 factorige kuifvogels
4. kuif 2 fac. x kuif 1 fac. = 50% 2 factorige kuifvogels, 50% 1 factorige
kuifvogels
5. kuif 1 fac x kuif 1 fac. = 25% niet-kuifvogels, 50% 1 factorige kuifvogels,
25% 2 factorige kuifvogels.
Uit paring 1 komen 100% dubbelfactorige kuiven. Hiervan gaat 48% te
gronde aan de gevolgen van het letale effect van de kuiffactor. Van de
resterende vitale kuifvogels, sterft nog een gedeelte omdat ze zich niet uit het
ei kunnen bevrijden als gevolg van de geringe eigrootte. Minder dan de helft
van de nakomelingen uit deze paring blijft dus in leven.
De 48% uitval geldt ook voor paring 2. Wanneer de man kuif is en de pop
normaal, treedt geen tweede letaliteitcrisis op. De eventuele gladkoppen uit
paring 2 zijn kuifbroedvogels en bruikbaar voor de kuiffok.
Paring 3 kan men beter niet toepassen. De eventuele kuifbroedvogels zijn
immers niet van de normale vogels te onderscheiden. Van de 1 factorige
kuifvogels overleeft 48% de letale crisis niet.
Paring 4 is op zich een goede paring, maar ook in dit geval overleeft 48% niet
vanwege het letale effect van de kuiffactor.
Paring 5 heeft het bezwaar dat men aan de gladkoppen niet kan
zien of ze kuifdrager (enkelfactorig kuif) zijn of normaal(niet-kuif. Van de 1
factorige kuifvogels en de 2 factorige kuifvogels overleeft 48% niet.
Behalve met het in aanleg geringe aantal vitale kuifnakomelingen, wordt de
kweker geconfronteerd met een reeks gedragsafwijkingen bij zijn kuifvogels.
Bij ongeveer een kwart van de heterozygote kuifvogels en veel homozygoten
komen psychomotorische bewegingsstoornissen en andere storingen in de
levensverichtingen voor.

Veldkenmerk is: uit de dikke melkwitte sap bevattende wortel groeit boven de grond een
rozet van diep veervorrnig ingesneden blad.
De stengel die daar op groeit is vrij sterk vertakt. Heeft maar weinig altijd kleine bladeren
waaruit 's morgens vroeg enkele hemelsblauwe zeer zelden rose, rood of witte bloemen zich
ontvouwen, die eerst naar het oosten zijn gericht, welke tegen de rniddag al weer verwelken.
De volgende morgen ver schijnen er dan weer nieuwe
bloemen. De hoofdjes bevatten alleen lintbloemen.
Buisbloemen ontbreken. Volgens een oosterse sage is de
cichorei een betoverde maagd die op haar geliefde wacht
welke naar het heilig land was vertrokken en dus uit het
oosten zou terugkeren.
De plant bevat in het melksap bitterstoffen, cichorine en
intybine vetten, manniet en rubben. In de wortel bevindt
zich veel inuline. De analyse van de bloemhoofdjes leverde cichorine en een glycodioxycumarine op. De as van
het kruid bevat kaliumoxide, kiezelzuren, magnesium
oxide, natriumoxide en een spoor ijzeroxide. Volgens
betrouwbare lektuur.
De vaak wel tot anderhalf meter hoog groeiende plant kan
men het best in zijn geheel afsnijden en dan op bundels
gebonden in een pot met water in de voliere zetten. Dan
zult u zien dat niet alleen de wildzang er graag van eet
maar ook prachtvinken,
kanaries en grasparkieten zullen zich er te goed aan doen. Gedroogde zaden kunnen in de
wintermaanden ook gevoerd worden aan sijsjes, putters, groenlingen, goudvinken en
parkieten. Verder dient het weleens gezegd dat het niet aan te raden valt om meerdere
halfrijpe onkruidzaden tegelijk te voeren daar de mogelijk:heid bestaat dat de toch zo goede
stoffen van het ene, die van het andere onkruidzaad kunnen afbreken, en alle goede
bedoelingen toch niet veel opleveren.

C.v. coyolcos (P.L.S. Muller 1776) de kust van Oost Oaxaca en Noord Chiapas,
Mexico
C.v. nelsoni (Brodkorb 1942) Zuid Chiapas, Mexico.
Door sommige deskundigen wordt aan de juiste naamgeving en het verwantschap
van deze ondersoort getwijfeld.
C.v. salvini (Nelson 1897) de kust van Zuid Chiapas, Mexico.
C.v. insignis (Nelson 1897) Zuid Chiapas, Zuid Mexico, Huehuetenango en West
Guatamala..
Henk Rens
Bronnen
Lesboek Kwartels ANBVV
Kleine honderachtigen van de wereld, Wilfried Lombary
www.nhdb.nl/siervogel/

CICHOREI (Cichorium intybus)
Een toch wel, al is het bij vele van ons een onbekend niet onbelangrijk voedsel voor vele
inlandse vogels, is cichorei, welke abusievelijk weleens verwisseld wordt verwardt met de
beter bekende karenbloem. Van half juli tot eind oktober kan men de rijpe maar ook halfrijpe
zaden aan de vogels voeren. In Europa komt de cichorei algemeen voor langs wegen, akkers
en dorre weiden
Sedert de vorige eeuw worden de planten gekweekt voor de wortel waaruit men
koffiesurrogaat maakt.
Terwijl sedert begin 20e eeuw de wortels warden gekweekt om witlof uit te kweken.

De voornaamste daarvan zijn:
- voortdurend trillen over
het gehele lichaam;
- voortdurend scheef
houden van de kop;
- ronddraaien op de bodem
van de kooi; poppen die
dit gedrag vertonen,
kunnen als ze voor de
kweek ingezet worden de
eieren beschadigen;
- niet goed kunnen
vliegen, ongecoördineerd
fladderen;
- niet voltooien
paringsdaad;
homozygote kuifmannen
zijn menigmaal niet in
staat de copulatie tot een
goed einde te brengen en
vallen stuiptrekkend op
de grond;
- produceren van kleine
eieren door homozygote kuifpoppen.
Na het lezen van het bovenstaande, zult u stellig begrepen hebben dat het
fokken van kuifparkieten veel problemen kent. Globaal genomen komen van
alle bevruchte eieren, en onder het voorbehoud dat verder alles goed gaat,
slechts ca. 40% kuifvogels (2 factorige kuifvogels en 1 factorige kuifvogels)
op stok. Hierbij zit doorgaans maar een enkeling die qua kuif aan de
standaardeisen voldoet. Niettemin, hoop ik dat de kuifparkiet voor het
tentoonstellingsgebeuren behouden blijft.
Tekst: H.W.J. van der Linden
Dit is het slot van een serie artikelen die met toestemming van Harry van der Linden in ons
clubblad is geplaatst. De redactie hoopt met deze artikelenserie het kwekenb van de standaard
grasparkiet te hebben gestimuleerd.
Vanaf volgende maand staat op deze plaats een serie over agaporniden van dezelfde schrijver.

Veranderingen bij de kleurkanaries. vervolg
e
Bij de agaat- en isabelgroep moet de werking van de 1 reductiefactor duidelijk
zichtbaar zijn.
Hierdoor wordt de bestreping iets fijner en onderbroken in tegenstelling tot de vogels
uit de zwart- en bruinserie.
De gehele vogel wordt wat helderder.
De bestreping bij de agaat is zwart en bij de isabel bruin.
De lipochroomkleur moet zuiver en gelijkmatig zijn en duidelijk waarneembaar
tussen de bestreping.

C.v. texanus (Lawrence 1853) wordt in Amerika de Texas bobwhite genoemd. Hij
mist de zwarte teugelband, de zwarte vlek op de schouders en de zwarte aftekening
van de kleine slagpennen op de rug. De grondkleur van de bevedering is voor beide
sexen meer grijs. De witgelke keel is smal zwart omrand. De rug is lichtbruin me de
bovenste vleugeldekveren wit geband met een zwarte omzoming.Zoals de naam al
aangeeft komt de ondersoort voor in Zuidwest Texas, Couhuila, Nuevo Leon en
Tamaulipas in Noordwest Mexico.
C.v. ridgwayi (Brewster 1855) staat in Nederland bekend als Zwartmaskerboomkwartel en wordt in het volgende clubblad beschreven.

Duidelijk en goed waarneembare flanktekening is een belangrijke eis!!
VOOR DE VIER MELANINEGROEPEN ONDERSCHEIDEN WIJ DE VOLGENDE
EISEN.
 Duidelijke bestreping, van de kop in de richting van de staart.
 Symmetrische bestreping in rug en flanken.
 Geen phaeomelanine bij de intensieve vogels, minimaal bij schimmelvogels. (*)
 Een duidelijke en zuivere en gelijkmatig lipochroomkleur, ook tussen de
bestreping.
 Geen schimmel bij de intensieve vogels en korte gelijkverdeelde schimmel bij de
schimmelvogels.
(*) Alleen bij de bruinserie onderscheiden we, vogels met en zonder phaeomelanine.
Bij de bruine schimmels vragen wij maximaal phaeomelanine.

C.v. macalatus (Nelson 1899) komt voor van Centraal Tamaulipas tot NoordVeracruz en zuidoostelijk tot San Luis Potosi, Noordoost Mexico.
C.v. aridus (Aldrich 1942) komt voor van Centraal Tamaulipas tot Zuidoost- San
Luis Potosi, Noordoost Mexico.
C.v. graysoni (Lawrence 1867) komt voor van Zuidoost Nayarit en Zuid Jalisco tot
Morelos, Zuid Hidalgo, San Luis Potosi, Midden Mexico.
Deze ondersoort is iets kleiner dan de nominaatvorm, is gelijk van tekening, maar
meer grijszwart op de rug en vleugels.
C.v. nigripectus (Nelson 1897) komt voor van Puebla, Morelos, Mexico en de staat
Mexico.

KLASSIEKE MELANINEN.
DE ZWARTSERIE.
De kleurkanaries die tot deze serie behoren,
zullen het zwarte eumelanine maximaal in hun
bevedering hebben.
De zwarte eumelanine in de vorm van een
duidelijke bestreping in de rug en flanken.
Tussen deze bestreping moet een zuivere en
gelijkmatige lipochroomkleur zichtbaar zijn.
De breedte van de eumelanine bestreping
mag niet breder zijn dat de zones welke
tussen de bestreping aanwezig zijn.
De oxidatie zal zichtbaar zijn vanaf de kop en doorlopen tot in het onderlichaam.
De intensief- en citroenfactor zullen een belangrijke rol spelen doordat zij de
kleurintensiteit ondersteunen.
De ivoorfactor zal de kleur intensiteit wat afvlakken.

C.v. pectoralis (Gould 1843) komt voor op de berghellingen van Centraal Vera Cruz,
Oost Mexico. Deze soort staat in Amerika beklend als Rufous bellied Bobwhite
C.v. godmani (Nelson 1897) komt voor in het laagland van Veracruz Oost Mexico.
C.v. minor (Nelson 1901) komt voor in Noordoost Chiapas en het aanpalende
Tabasco in Zuid Mexico.
.C.v. agriceps (Ogilvie-Grant 1893) komt voor in het uiterste deel van West Oaxaca
in Zuid Mexico. Deze ondersoort wordt in Nederland de Zwartkop boomkwartel
genoemd.
C.v. thayeri (Bang en Peters 1928) komt voor in Noordoost Oaxaca, Zuid Mexico.
C.v.harrisoni (Orr en Webster 1968) komt voor Zuidwest Oaxaca, Zuid Mexico.

De snavel, poten en nagels moeten éénkleurig zwart zijn.


Een zo helder mogelijke lipochroomkleur, met ononderbroken bestreping, tussen
deze bestreping mag geen phaeomelanine meer zichtbaar zijn, (dus geen bruin)
maar een duidelijke zuivere en gelijk-matige lipochroomkleur. De breedte van de
eumelanine bestreping mag niet breder zijn dat de zones welke tussen de
bestreping aanwezig zijn.
De melanine moet aan de snavelbasis beginnen. De bestreping begint op de kop en
loopt in rechte lijnen naar de staart. De flanken moeten een duidelijke bestreping
laten zien die in overeenstemming is met de rugbestreping.
In de pennen en de dekveertjes zal het melanine tegen de gemelaniseerde schacht
aanliggen en zich over de gehele veer uitspreiden.
In een smalle zone aan de vaanrand van de veer, moet de lipochroomkleur zichtbaar
moet zijn.
Bij intensieve vogels mag er geen phaeomelanine zichtbaar zijn.

C.v. marilandicus (Linnaeus 1758) komt voor van Zuidoost Maine tot Virginia,
Noordoost VS
C.v. floridanus (Coues 1872) komt voor op het schiereiland Florida Oosten van de
VS. Zij is kleiner dan de nominaatvorm, de bevedering is donkerder van kleur en
tekening.
C.v. cubasensis (G.R. Gray 1846) wordt in Amerika de Cuba bobwhite genoemd. Zij
komt voor op Cuba en de Pinos eilanden en is veel donkerder en roder van kleur dan
de hierboven beschreven nominaatvorm. Zij bezit ook een veel bredere zwarte
keelband. De bovenbuik en flanken zijn lichtbruin met een zwarte omzoming. Het
voorste gedeelte van de bovenste delen is donker roest bruin en het achterste deel is
grijs. De zwarte vlekken op de vleugels en stuit zijn aanmerkelijk groter.
De hen lijkt veel op de hen van de C.v. texanus (Texaskwartel) doch is donkerder
met brede zwarte omzoming. De brede streep boven het oog is donker, kin en
bovenkeel okerkleurig met een zwartachtige tint.
Deze ondersoort is in 1911 in Engeland terecht gekomen en later ook in Frankrijk en
Duitsland.
C.v. mexicanus (Linnaeus 1766) deze is kleiner en lichter van kleur en komt veel
voor in de westelijke staten van Mexico.
C.v. taylori (Lincoln 1915) van Zuid Dakota tot Noord Texas en West Missouri,
Centraal VS. De soort is later ingevoerd in Washington, Oregon, Idaho, het
Noorosten van de VS, de Pinos eilanden en Cuba.

Bij schimmel en mozaïek kanaries mag de bestreping niet breder zijn dan de
tussenliggende zone. Minimaal phaeomelanine is toegestaan. Vogels zonder
phaeomelanine genieten de voorkeur.
ZWART WIT.
Tot deze behoren de volgende kleurslagen.
 Zwart wit dominant
 Zwart wit recessief.
Er wordt geen onderscheidt gemaakt tussen intensief en schimmel.
Ook het COM keurbriefje geeft voor deze kleurslag geen categorie aan.








Duidelijke, ononderbroken bestreping en maximaal zwart.
Snavel, poten en nagels éénkleurig en zwart.
Vleugel en staartpennen maximaal zwart.
Een heldere lipochroom kleur.
Geen zichtbare bruine phaeomelanine tussen de zwarte bestreping.
Bij de dominant witte is een minimale gele aanslag vereist, in de buitenste
vleugelpennen. (rode aanslag is niet toegestaan en wordt niet gekeurd)
Een duidelijke blauwstructuur zal de helderheid bevorderen.

ZWART INTENSIEF IN GEEL EN ROOD (INCLUSIEF IVOOR)
Tot deze behoren de volgende kleurslagen.
 Zwart rood intensief
 Zwart rood ivoor intensief
 Zwart geel intensief
 Zwart geel ivoor intensief
Voor de intensieve vogels uit de zwartserie met rode en gele lipochroom-kleur, al
dan niet in combinatie met de ivoorfactor gelden de onderstaande eisen.









Duidelijke, ononderbroken bestreping en maximaal zwart.
Snavel, poten en nagels éénkleurig zwart.
Vleugel en staartpennen maximaal zwart, omzoomd aan de vaanzijde van de
veer door de lipochroomkleur.
Geen zichtbaar phaeomelanine.
Een zuiver en gelijkmatige heldere lipochroomkleur, tussen de zwarte
bestreping.
Voor de gele lipochroomkleur, dubbele geelfactor in combinatie met een
duidelijke blauwstructuur welke de helderheid zal bevorderen.
Goede intensieffactor. (geen zichtbare schimmel)

en hebben ze roodachtig beige uiteinden. De rest van de kleine slagpennen gelijk
gekleurd, echter met minder duidelijke banden op de zichtbare delen van de
buitenvanen. Grote slagpennen eenkleurig licht grijs bruin.
Staart: Bovenstaartdekveren gelijk gekleurd aan bevedering van zijkanten van rug
en stuit, echter meer roodachtig bruin en voorzien van zwarte schachtstreepjes die
vaak onderbroken zijn door aaneengesloten stroken van kleine vlekken. Staartpennen
grijs; de middelste twee met lichtbeige stippeltjes. Onderstaartdekveren witachtig
met vage roodachtig okerkleurige vlekken. De langere dekveren hebben onvolledig
zwarte schachtstrepen.

ZWART SCHIMMEL IN GEEL EN ROOD (INCLUSIEF IVOOR EN MOZAIEK)

Tot deze behoren de volgende kleurslagen.
 Zwart rood schimmel
 Zwart rood mozaïek
 Zwart rood ivoor schimmel
 Zwart rood ivoor mozaïek
 Zwart geel schimmel
 Zwart geel mozaïek
 Zwart geel ivoor schimmel
 Zwart geel ivoor mozaïek
Voor de schimmelvogels uit de zwartserie met rode en gele lipochroomkleur, al dan
niet in combinatie met de ivoorfactor gelden de onderstaande eisen.







Duidelijke, ononderbroken bestreping en maximaal zwart.
Snavel, poten en nagels éénkleurig zwart.
Vleugel en staartpennen maximaal zwart, aan de vaanzijde van de veer
omzoomd door de lipochroomkleur.
Geen bruin phaeomelanine.
Een zuivere en gelijkmatige heldere lipochroomkleur, tussen de zwarte
bestreping.
Voor de gele lipochroomkleur, enkele geelfactor in combinatie met wat
blauwstructuur welke de helderheid zal bevorderen.
 Een egale schimmelverdeling.

DE BRUINSERIE.
Bruin intensief met gele of rode
lipochroomkleur, al dan niet in combinatie
met de ivoorfactor.

Ogen, snavel, poten: Iris donkerbruin; snavel zwart, poten grijsachtig vleeskleurig.
HEN
Algemeen: Hennen verschillen voornamelijk van de hanen door hun andere kopkleur
en koptekening.
Kop en masker: Teugels, brede band boven de ogen, kin en keel zijn okerkleurig
beige tot licht oranjegeel. Het midden van het voorhoofd, de schedel en de achterkop
zijn geelachtig beige tot roestkleurig rood. De bevedering van het midden van de
schedel heeft, grotendeels onzichtbaar, een zwart middenstuk. De veren van de
achterkop hebben een beige omzoming. De streek achter ogen en de oorstreek gelijk
gekleurd aan de schedel. Het bovenste gedeelte van de keel wordt aan de achterkant
begrensd door een smalle zwartbruine tot donker roodbruine strook veren.(bij de
haan zwart).
Onderlichaam: De zwarte dwarsbanden van de buikveren zijn wat lichter van kleur
en smaller; bovendien liggen de dwarsbanden wat verder van elkaar en zijn daardoor
minder opvallend.
Snavel, poten: Snavel zwart met een lichtgele bovensnavelbasis. Loopbeen en tenen
lichter gekleurd dan bij haan.
De ondersoorten
C.v. virginianus (Linnaeus 1758) is de hierboven beschreven nominaatvorm, die
voorkomt van Virginia tot Noord Florida en Westelijk tot Alabama, Oost VS.

bovenzijde wit, aan onderzijde zwart. Oogring zwart. Wangen en oorstreek donker
roestbruin, aan boven- en onderzijde omzoomd door een smalle zwarte strook.
Kin en keel: Baard, kin en bovenste gedeelte van de keel wit, omzoomd door een
tamelijk brede, zwarte band, dwars over de onderkeel. Onder deze zwarte band een
bredere band, die kaneelkleurig tot mat geelbruin gekleurd is; qua kleur en tekening
kent deze band veel individuele verschillen. Soms is hij tamelijk eenkleurig, soms
bestaat hij slechts uit een rij bruinachtige aftekeningen met witte vlekken.
Bovenlichaam: Bevedering bovenrug mat oranjebruin met licht geelgrijze tot
rookgrijze omzoming en idem waas. Naar de zijden toe onvolledige zwarte
dwarsbanden. Bovenste gedeelte van de rug en het midden van de rug is donker
geelbruin tot bijna kastanjebruin; tegen het uiteinden zijn de veren voorzien van veel
zwartbruine vlekjes met een heel smalle lichtbeige omzoming en uiteinde. Naar de
zijkanten toe zijn de veren van bovenrug, middenrug en stuit lichter mat geelachtig
bruin tot donker geelbruin gekleurd met smalle zwarte dwarsbanden; bovendien
voorzien van talrijke licht beige gekleurde streepjes die aan beide kanten zwart
omzoomd zijn.
Buik: Bevedering bovenste gedeelte van de buik is wit met 4-5 smalle zwarte
golfjes. Onderste gedeelte van de buik is eveneens wit, maar met minder of geheel
ontbrekende golfjes.
Flanken: Bevedering zijden en flanken wit met zeer brede reebruine middenstrepen
die aan beide zijden begrensd worden door smalle zwarte streepjes, die op hun beurt
weer omzoomd worden door een witte buitenrand.
Dijen: Dijen witachtig met vage roodachtig okerkleurig vlekken.
Schouders: Schouderbevedering donker kaneelbruin tot donker geelbruin met
duidelijke vlekjestekening; aan de basis onregelmatige zwarte banden en op de
binnenvlaggen helder lichtbeige omzoming.
Vleugeldekveren: Vleugeldekveren oranjeachtig kaneelrood tot oranjeachtig
kaneelbruin. De kleine vleugeldekveertjes hebben vaak een grijs middenste deel en
onvolledige smalle dwarsbanden langs de omzoming.
Slagpennen: Kleine slagpennen licht grijsbruin; de binnenste aan de uiteinden
donker kaneelrood met smalle, ver van elkaar lopende grijswitte golfjestekening die
bovendien zwart omzoomd is. De veervelden tussen de grijswitte golfjes vertonen
wat zwarte golfachtige banden. Daarnaast zijn de pennen roodachtig beige omzoomd

We onderscheiden hier.
Bruin rood intensief
Bruin roodivoor intensief
Bruin geel intensief
Bruin geelivoor intensief.
De kleurkanaries die tot deze melanineserie behoren, zullen het bruine eumelanine
maximaal in hun bevedering hebben. De bruine eumelanine in de vorm van een
duidelijke bestreping in de rug en flanken.
Tussen deze bestreping moet een zuivere en gelijkmatige heldere lipochroomkleur
zichtbaar zijn.
Voor al deze kleurslagen geldt:
 Donkerbruine, ononderbroken bestreping.
 Kleur van de poten nagels en snavel moeten van een bruinachtige kleur zijn.
 Donkerbruine vleugel- en staartpennen, aan de vaanzijde omzoomd met de
lipochroomkleur.
 De aanwezigheid van blauwstructuur in combinatie met de gele lipochroomkleur
zal ervoor zorgen dat de lipochroomkleur helder overkomt.
 Lipochroomkleur moet goed zichtbaar zijn tussen de donkerbruine melanine
strepen.
De breedte van de eumelanine bestreping mag niet breder zijn dat de zones
welke tussen de bestreping aanwezig zijn.
 Geen enkel spoor van schimmel.
 Een zuivere gelijkmatige heldere lipochroomkleur.
 De ivoorfactor zal het bruin iets minder diep doen overkomen.
De oxidatie zal zichtbaar zijn vanaf de kop en doorlopen tot in het onderlichaam.
De intensieffactor zal een belangrijke rol spelen om de kleurintensiteit maximaal te
laten zien.
Bruin schimmel met gele of rode lipochroomkleur, al dan niet in combinatie
met de ivoorfactor.
Deze vogels zullen maximaal eu- en phaeomelanine moeten tonen in hun
bevedering. Tussen de eumelanine bestreping zal het phaeomelanine maximaal
aanwezig zijn. We onderscheiden hier:
Bruin rood schimmel
Bruin rood mozaïek
Bruin roodivoor schimmel
Bruin rood ivoor mozaïek
Bruin geel schimmel
Bruin geel mozaïek
Bruin geelivoor schimmel
Bruin geel ivoor mozaïek

Voor deze kleurslagen geldt:
 Een duidelijke donkerbruine ononderbroken bestreping.
 Maximaal phaeomelanine tussen de donkerbruine bestreping.
 Kleur van de poten nagels en snavel moeten van bruinachtige kleur zijn.
 Donkerbruine vleugel- en staartpennen, met aan de vaanzijde een omzoming
van phaeomelanine en lipochroomkleur.
 Een zuivere gelijkmatige heldere enkelvoudige geelfactor.
 Egale schimmelverdeling.
 Geen witte omzoming in rugdek, (dit is een melanine gebrek)
 De ivoorfactor zal het bruin iets minder diep doen overkomen.

isabel geband
De isabel geband is ontstaan uit een kruising tussen de gabande en de zilver. Ze
vertonen een meer geelachtige kleur, maar met dezelfde zwaardere tekening van de
gebande.

Bruin wit.
We onderscheiden hier.
Bruin wit intensief
Bruin wit schimmel
Beide kleurslagen kunnen voorkomen in dominant en recessief.

De ANBVV Vraagt alleen de nominaatvorm en de Zwartmaskerboomkwartel in de
wildvorm in haar vraagprogramma. De verschillende kleuren zijn nog niet apart in
een standaard beschreven.

Bij deze kleurslag de grootste verandering, omdat hier vanaf heden onderscheid
gemaakt zal gaan worden tussen bruin wit intensief en schimmel.
Bij de burgelijkestand op het keurbriefje zal vanaf heden worden vermeld,
Bruin wit intensief of Bruin wit schimmel.
• Bij de intensieve vogels wordt er naar gestreefd zo weinig mogelijk
phaeomelanine tussen de donkerbruine ononderbroken eumelanine bestreping.
• Bij de schimmel vogels wordt er naar gestreefd om zo veel mogelijk
phaeomelanine over de gehele vogel zichtbaar te krijgen in combinatie met
maximaal ononderbroken donkerbruine eumelanine strepen.
• Lipochroomkleur moet zichtbaar blijven.
BRUIN WIT INTENSIEF.
Voor al deze kleurslagen geldt:
 Donkerbruine, ononderbroken bestreping.
 Kleur van de poten nagels en snavel moeten van bruinachtige kleur zijn.
 Donkerbruine vleugel- en staartpennen.
 De aanwezigheid van blauwstructuur in combinatie met de witte lipochroomkleur
zal ervoor zorgen dat de lipochroomkleur helder overkomt.
 Lipochroomkleur moet goed zichtbaar zijn tussen de donkerbruine melanine
strepen.
De breedte van de eumelanine bestreping mag niet breder zijn dat de zones
welke tussen de bestreping aanwezig zijn.
• Geen enkel spoor van schimmel.
• Voor vogels met dominant wit is minimaal gele aanslag in de onderste
vleugelpennen een eis.
 Maximaal phaeomelanine.
 Kleur van de poten nagels en snavel moeten van bruinachtige kleur zijn.
 Donkerbruine vleugel- en staartpennen maximaal eu- en phaeomelanine.
 Lipochroomkleur moet zichtbaar blijven.

Door de vele kruisingen van ondersoorten met afwijkende kleuren, zoals de
zwartmasker met de nominaatvorm is het zeer moeilijk om de bastaarden te
herkennen. Jonge kuikens zien er allemaal gelijk uit en ook de volwassen hennen van
de ondersoorten vertonen vaak geen enkel verschil.

De NHDB is in Nederland een stap verder en heeft naast de wildkleur de barred
(gebande), de gevlekte, de grayson, grijs, Red Tennessee, wit en zilver beschreven.
U vindt ze op het internet bij www.nhdb.nl/siervogel/
Bij de verschillende ondersoorten worden waar mogelijk de te onderscheiden punten
genoemd.

C.v. virginianus (Linnaeus 1758)
Herkomst: Oosten van de Verenigde Staten.
Lengte: 24-27 cm gewicht ca 175 gram.
Ringmaat: 6 mm.
HAAN
Kop en masker: Voorhoofd wit evenals een brede band, die vanaf het voorhoofd
"door het oog" naar achteren in de nek loopt. Vanaf de achterkant van de nek loopt
een zwarte band midden over de schedel en gaat dan over in het zwart van het
voorste stuk van de bovenkop, dat de witte band aan de rugzijde omzoomd. De rest
van bovenkop en achterkop hazelkleurig bruin tot donker roestkleurig bruin. Veel
veertjes van het achterhoofd hebben licht beigekleurige omzoming.
Nekveren tweekleurig: in het midden roestrood tot kastanjebruin, aan beide kanten
een zwarte streep en een brede witte zoom. Naar de zijkanten van de nek hebben de
buitenvlaggen wat bredere witte zomen dan de binnenvlaggen. Teugels aan

contrastrijk. Kin en keel zijn zwart. Soms is een witte dwarse vlek zichtbaar in de
borst. De zwarte bandering van de buikbevedering is smaller en zachter; bovendien
beperkt de bandering zich meer tot de veerzomen, hetgeen bij hennen in de normale
kleurfase niet het geval is.
In het algemeen is deze rode kleurslag warmer van kleur. Er zijn exemplaren met een
witte keel en een witte oogstreep en met een gele keel en oogstreep.
In de rode kleurfase lijkt de hen veel op de haan. Het kastanjebruin is eenkleuriger en
omvat kin, keel en kop. De zwarte tekening van voorhoofd en schedel ontbreekt.
Er zijn exemplaren met een witte keel en een witte oogstreep en met een gele keel en
oogstreep
gevlekt
De gevlekte is waarschijnlijk ontstaan uit een kruising. Deze mutatie lijkt veel op de
in de hande genoemde Mexicaanse kwartel, maar is niet de echte Mexicaanse
kwartel. C.v. mexicanus
De gevlekte is aanzienlijk geler van kleur. Het wit van de hanenkop is ook geler. Zijn
kruin is zwart met cremekleurige vlekjes, de snavelbasis en keel zijn cremekleurig.
De bovenkop met cremekleurige in d ekeel overgaande streep. De cremekleurige
keelvlek is afgerand met een zwarte band die doorloopt tot onder het oog.
gepareld
De geparelden worden dikwijls ten onrechte Mexicaanse kwartel of Mexicaanse
Bobwhote genoemd. De hen mist de felle kleurcontrasten. Bij de hanenkop is de
kruin zwart met kastanjebruine spikkels, op de bovenkop met een wit in geelachtig
overlopende streep. Achter het oog is er een zwarte vlek, de keel is afgerand met een
zwarte band.
Bij de hen is de bovenkop minder zwart, de cremekleur is meer geelachtig. De snavel
en pootkleur en de grondkleur van d ebevedering is wat bleker,
geband
De gebande is waarschijnlijk ook ontstaan uit een kruising. Deze mutatie is iets
groter dan de nominaatvorm. De kleur is vooral donkerder op de rug en vleugels en
zwaarder getekend.
Bij de hen is de kleur meer geelbruin, waarbij ook de zwaardere tekening opvalt. Het
wit van de kop en keel is meer geelachtig en de schedel en de band rond de kin zijn
bruin.
De oogkleur is bruin, de staartpennen zijn helder dwars gestreept, de flanken hebben
een grove tekening.



Voor vogels met dominant wit is minimaal gele aanslag in de onderste
vleugelpennen een eis.

Opmerking:
Vooral bij de schimmels in de bruinserie wil het nogal eens voorkomen dat er enkele
witte omzomingen van rugdekveertjes zichtbaar zijn. Dit wordt gestraft in de rubriek
melanine, het wordt gezien als een melanine gebrek.

DE AGAATSERIE
De vogels welke tot deze serie behoren zijn
allen in het bezit van de 1e reductiefactor, de
factor die verantwoordelijk is voor de reductie
van het bruine phaeomelanine. In de formule
zien we (z+ rb)
Als wij kijken naar de nieuwe standaardeisen
voor de COM kunnen wij stellen dat hier geen
spectaculaire veranderingen zullen optreden.
Wel zullen deze vogels helderder moeten
worden tussen de eumelanine bestreping, dus
er zal een grotere reductie van phaeomelanine
moeten plaatsvinden om deze helderheid te
verkrijgen.
De duidelijke, onderbroken, zwarte bestreping
moet goed contrasteren op de geoxideerde ondergrond welke vrij moet zijn van
zichtbaar bruin phaeomelanine. Deze rugtekening zal zich moeten doorzetten in de
flank, waardoor er een duidelijk zichtbare flanktekening ontstaat. (*)
(*) Duidelijke en goed waarneembare flanktekening is een belangrijke eis!!
De voor de agaat typische baardtekening mag niet ontbreken, ook mogen tussen
deze baardtekening geen pigmentstreepjes zichtbaar zijn.
Alleen bij de mozaiek zijn deze streepjes toegestaan.
Bij het aanwijzen van de kampioen zal echter, als alles gelijk is de vogel met
baardstrepen voorrang genieten boven de vogel met streepjes.
De eumelaninebestreping moet beginnen aan de snavelbasis en al beginnen op de
kop in de richting van de staart.
Bij de grote pennen en dekveren zal de zwarte eumelanine liggen langs de
gepigmenteerde schacht en zich uitstrekken naar de buitenzijde van de veer.
Aan de buitenzijde van de veer zal een smalle omzoming aanwezig zijn.
Zichtbaar bruin phaeomelanine zal een ernstige kleurfout zijn, zeker bij de intensieve
exemplaren.
Bij de schimmel en mozaiekkanaries zal de bestreping iets breder zijn. Wel dient
deze dan goed onderbroken te zijn. Wordt vervolgd

VIRGINISCHE BOOMKWARTEL
Wetenschappelijke naam: Colinus
virginianus virginianus
Engels: Bobwhite, Northern Bobwhite en
Masked bobwhite qual

willen nemen,w at ze minder geschikt maakt om samen te houyden met kleinere
duifjes en dergelijke. De soort is gevoelig voor worminfecties, met name
keelwormen (Syngamus tracha).
Van een vogel die zoveel wordt gekweekt in de volieres mag het geen verbazing
wekken dat er intussen kleurmaties zijn ontstaan en ook zijn vastgelegd. Ik noem
hierbij:
Blauw wildkleur

Duits: Virginiawachtel,
Schwartzmaskenwachtel
Frans: Colin de Virginie, Colin de Ridgeway
Algemeen: Binnen de soort en ondersoorten is er een grote verscheidenheid aan
kleuren en grootte. Zoals uit de vele verschillende namen in binnen- en buitenland
blijkt gaat deze vogel onder verschillende namen gebukt, maar ook over de
wetenschappelijke namen van de ondersoorten is nog geen eenduidigheid.
Verscheidene ondersoorten en mutaties en variaties hebben zich geprofileerd tot min
of meer eigenljke species. Ook bewuste of onbewuste kruizingen hebben het zeer
moeilijk gemaakt om visueel nog het onderscheid tussen de verschillende species te
kunnen maken. Gelukkig biedt het DNA-onderzoek tegenwoordig de mogelijkheid
om uitsluitsle te geven. Er zijn nu wel tweeentwintig ondersoorten erkend. Sommige
ondersoorten zijn ingevoerd in Canada, Puorto Rico, Hawaii, Nieuw Zeeland en
West India. De ondersoort C.v. taylori is uitgezet in Washington, Oregon, Idaho,
Noorost VS, de Pinos Eilanden en Cuba.
Er is uiterlijk geslachtsonderscheid tussen de haan en de hen. In een bepaalde periode
kan er een zogenaamde rode verkleuring optreden.

bruin
Bij het bruin behoudt de tekening de wildkleur, maar is het geel fel opgebleekt. Het
wit is bij de hen geelbruin. De bruine mutatie vererft geslachtsgebonden.
wit
De mutatie wit kan voorkomen met zwarte ogen en is dan feitelijk een extreem
bonte. Deze mutatie vereft recessief.
De echte albino is uiteraard ook wit en heeft rode ogen en deze mutatie vererft
geslachtsgebonden.
bont
wordt niet gevraagd bij onze club. Vindt u deze mutatie mooi streef dan naar een zo
scherp mogelijk en symetrisch patroon.
grijs
Bij de kleurmutatie grijs is het bruin gemuteerd naar grijs bruin, de tekening is wat
minder intensief.

In America worden de boomkwartels onder de naam Bobwhite massaal gekweekt in
een beschermd millieu en vervolgens weer uitgezet als jachtvogel. Deze vogel, die in
1758 door Linnaeus in Zuid Carolina is ontdekt is waarschijnlik wereldwijd een van
de meest voorkomende kwartels.
In onze volieres treffen we in West Europa eigenlijk alleen de nominaatvorm en de
C.v. Ridgeway aan. De laatste staat in Nederland ook bekend als de Zwartmaskerboomkwartel en is onder die naam ook nog eens apart op onze site beschreven.

zilver
Ook bij het zilver is het bruin vervangen door een grijsbruine kleur. De kop van de
haan is zwartgrijs. Vanaf de snavelbasis loopt een creme kleurige streep boven het
oog tot in de hals. De keel is cremewit afgerand met een zwarte streep, die
uitmondtin een zwarte vlek achter het oog. Bij de hen is de oog- en keelaftekening
geler. De zwarte aftekening en de zwarte vlek achter het oog ontbreken. De
snavelaanzet is wat lichter, de hals en bovenborst grijzer en de buik geler met minder
aftekening.

In de voliere
Het is een kwartel die heel geschikt is voor beginnende kwekers. Indien het hok
voorzien is van een zanderig, droog en tochtvrij gedeelte kan hij zelfs als winterhard
worden beschouwd. Nadeel in de voliere is wel dat ze altijd de hoogste zitstok in

rood De zgn Tennessee Red
Bij de rode Virginische boomkwartel zijn de hanen fel donker roodbruin. De zwarte
en/of zwartbruine tekeningen van de bevedering van kop, schouders, bovenrug en
dergelijke zijn weliswaar nog aanwezig, maar minder opvallend en minder

