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Officiële lijst van de in België erkende 
duivenrassen en hun kleurslagen 

opgesteld door de Nationale standaardcommissie duiven in oktober 2009 
aangepast  door de Landsbond van Fokkers van Neerhofdieren op 18 april 2014 

 

 

 
 
 
 
 
Noot: de kleurslag ‘bont’ is bij alle rassen steeds ‘geband’. De andere patronen zijn niet erkend, tenzij bij 
enkele rassen waar het expliciet anders vermeld staat. Idem voor ‘schimmel’. 
 
Groep 1. Vormduiven 
 

Artesische manotte zwart, dun, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast,  

Basra wamduif abiad, abresdel, rihani, schrabi 

Belgische 
tentoonstellingsreisduif 

zwart, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver gekrast, roodzilver 
ongeband, geelzilver geband, geelzilver gekrast, geelzilver ongeband, dominant rood, 
dominant geel, poederblauw geband, donker gekrast, andalousisch blauw, blauwschimmel, 
roodzilverschimmel, geelzilverschimmel, blauw getijgerd, zwart getijgerd, blauw lichtgetijgerd, 
zwart lichtgetijgerd, licht ooievaar 

Berner halbschnäbler zwart, rood 

Bleu de Gascogne blauw ongeband 

Briver kleurkop zwart 

Carneau rood, geel, wit, rood met witte stuit, geel met witte stuit, rood met vleugelrozen en witte stuit, 
geel met vleugelrozen en witte stuit, rood met vleugelrozen, geel met vleugelrozen 

Cauchois zwart, rood, geel, blauw roodgeband, blauw roodgeschubd, blauw rozegeband, blauw 
rozegeschubd, blauw witgeband, blauw witgeschubd, blauwzilver geelgeband, blauwzilver 
geelgeschubd, blauwzilver witgeband, blauwzilver witgeschubd, roodzilver geband, geelzilver 
geband, zwart bavet, rood bavet, geel bavet, blauw roodgeband bavet, blauw roodgeschubd 
bavet, blauw rozegeband bavet, blauw rozegeschubd bavet, blauw witgeband bavet, blauw 
witgeschubd bavet, blauwzilver geelgeband bavet, blauwzilver geelgeschubd bavet, 
blauwzilver witgeband bavet, blauwzilver witgeschubd bavet, roodzilver geband bavet, 
geelzilver geband bavet 

Coburger leeuwerik geleeuwerikt, zilver donkergeband, zilver ongeband 

Damascener ijskleur zwartgeband, ijskleur gekrast 

Duitse schoonheidspostduif zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw donkergekrast, blauw 
ongeband, blauwzilver donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver donkergekrast, 
blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver gekrast, roodzilver donkergekrast, 
roodzilver ongeband, geelzilver geband, geelzilver gekrast, geelzilver donkergekrast, 
geelzilver ongeband, dominant rood, dominant geel, donker, geleeuwerikt, meellicht, meellicht 
geband, blauw witgeband, helblauw witgeband, blauwschimmel, roodzilverschimmel, 
geelzilverschimmel, zwart getijgerd, blauwgetijgerd zwartgeband, blauwgetijgerd ongeband, 
rood getijgerd, geel getijgerd, dominant rood getijgerd, dominant geel getijgerd, zwartbont, 
dunbont, roodbont, geelbont, blauwbont, blauwbont gekrast, blauwbont donkergekrast, 
blauwbont ongeband, blauwzilverbont, blauwzilverbont gekrast, blauwzilverbont 
donkergekrast, blauwzilverbont ongeband, roodzilverbont, roodzilverbont gekrast, 
roodzilverbont donkergekrast, roodzilverbont ongeband, geelzilverbont, geelzilverbont gekrast, 
geelzilverbont donkergekrast, geelzilverbont ongeband, dominant roodbont, dominant 
geelbont, donkerbont, geleeuwerikt bont, meellichtbont, meellichtbont ongeband 

Egyptische swift blauw-geel met halsring, zwart met halsring, veelkleurig, kite, De Roy, gouddun, rood agaat, 
geel agaat 

Exhibition homer blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver donkergeband, blauwzilver 
gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, dominant 
rood, dominant geel, donker, donker gekrast, blauwschimmel, blauwzilverschimmel, 
roodzilverschimmel, geelzilverschimmel 

Franse Sotto Banca zwart, dun, rood, goud, geel, bruin, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, 
blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver 
gekrast, bruinzilver geband, blauwschimmel, dominant rood, dominant geel, veelkleurig 

Genuine homer zwart, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, blauwzilver gekrast, 
roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, donker gekrast, 
blauwschimmel, roodzilverschimmel, geelzilverschimmel 

Giant homer zwart, dun, rood, geel, bruin, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, 
geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, dominant rood, dominant geel, 
indigo geband, indigo gekrast, donker gekrast, andalusisch blauw, blauwschimmel, 
blauwzilverschimmel, roodzilverschimmel, geelzilverschimmel 

 

Enkel de rassen en kleurslagen vermeld in deze lijst mogen een predikaat bekomen op officiële 
tentoonstellingen. Alles wat niet in deze lijst vermeld staat, krijgt het predikaat ‘NA’. Deze lijst is voor 
uitbreiding vatbaar maar slechts na een gunstig advies van de Nationale standaardcommissie duiven en 
dit na een officiële erkenningsprocedure zoals voorzien in de reglementen van de Landsbond. Deze lijst 
bevat tevens de officiële benamingen van de rassen en de kleurslagen. 
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Gier  blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, zwart gemonnikt, blauw zwartgeband 
gemonnikt, blauwzilver donkergeband gemonnikt 

Hongaarse reuzenduif zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, blauwschimmel, 
roodzilverschimmel, geelzilverschimmel, zwart getijgerd, dun getijgerd, rood getijgerd, geel 
getijgerd, blauw getijgerd, zwartbont, dunbont, roodbont, geelbont, blauw bont 

Italiaanse Sotto Banca zwart, rood, geel, wit, veelkleurig 

Lahore zwart, zilver, dun, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband 

Libanonduif rood, geel, blauw witgeband, blauw witgeschubd, zwart witgeband, zwart witgeschubd, zwart 
bronsgeband, zwart bronsschild 

Luikse reisduif zwart, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver gekrast, roodzilver 
ongeband, geelzilver geband, geelzilver gekrast, geelzilver ongeband, dominant rood, 
dominant geel, poederblauw geband, donker gekrast, blauwschimmel, roodzilverschimmel, 
geelzilverschimmel, blauw getijgerd, zwart getijgerd, blauw lichtgetijgerd, zwart lichtgetijgerd, 
licht ooievaar 

Mariola zwart, wit, dun, rood, geel, bruin, kaki blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, 
geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, kakizilver geband, kakizilver 
gekrast, zwart getijgerd, blauw getijgerd, dun getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd 
bruin getijgerd, kaki getijgerd, zwartbont, dunbont, roodbont, geelbont, bruinbont, kakibont, 
blauwbont, , blauwbont gekrast, blauwzilverbont, blauwzilverbont gekrast, roodzilverbont, 
roodzilverbont gekrast, geelzilverbont, geelzilverbont gekrast, bruinzilverbont, bruinzilverbont 
gekrast 

Mondain zwart, rood, geel, goud, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, blauwschimmel, roodzilverschimmel, geelzilver-
schimmel, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, zwart lichtgetijgerd, rood 
lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd 

Montauban zwart, dun, rood, geel, goud, wit, blauw zwartgeband, blauwschimmel, zwart gemonnikt, rood 
gemonnikt, zwart gemarmerd, rood gemarmerd, zwart lichtgetijgerd, dun lichtgetijgerd, rood 
lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, blauw lichtgetijgerd 

Moravische strasser zwart, rood, geel, staalblauw zwartgeband, staalblauw gekrast, staalblauw ongeband, 
blauwzilver donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, 
geelzilver geband, zwart witgeband, rood witgeband, geel witgeband, blauw witgeband, 
helblauw witgeband, blauwzilver witgeband, blauw witgeschubd, helblauw witgeschubd, 
blauwzilver witgeschubd, zwart gezoomd, rood gezoomd, geel gezoomd, zwart witstaart, rood 
witstaart, geel witstaart, blauw witstaart, helblauw witstaart, blauwzilver witstaart 

Nederlandse 
schoonheidspostduif 

zwart, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver 
gekrast, dominant rood, dominant geel, donker gekrast, blauwschimmel, roodzilverschimmel, 
geelzilverschimmel, zwartbont, blauwbont, blauwzilverbont, roodzilverbont, geelzilverbont, 
dominant roodbont, dominant geelbont, zwartbont 

Piacentino zwart, dun, rood, geel, wit 

Picardische kuifduif rood, geel, rood met witte stuit, geel met witte stuit 

Poolse lynx zwart witgeband, rood witgeband, geel witgeband, blauw witgeband, zwart witgeschubd, rood 
witgeschubd, geel witgeschubd, blauw witgeschubd, zwart witgeband witpen, rood witgeband 
witpen, geel witgeband witpen, blauw witgeband witpen, zwart witgeschubd witpen, rood 
witgeschubd witpen, geel witgeschubd witpen, blauw witgeschubd witpen 

Poster zwart, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver gekrast, roodzilver 
ongeband, geelzilver geband, geelzilver gekrast, geelzilver ongeband, dominant rood, 
dominant geel 

Praagse kanik zwart, rood, geel, bruin, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, 
helblauw witgeband, helblauw witgeschubd, zwart witgeband, zwart witgeschubd, rood 
witgeband, rood witgeschubd, geel witgeband, geel witgeschubd, bruin witgeband, bruin 
witgeschubd, zwart witstaart, rood witstaart, geel witstaart, bruin witstaart, blauw zwartgeband 
witstaart, blauw gekrast witstaart, blauw ongeband witstaart, blauwzilver donkergeband 
witstaart, blauwzilver gekrast witstaart, blauwzilver ongeband witstaart, roodzilver geband 
witstaart, roodzilver gekrast witstaart, geelzilver geband witstaart, geelzilver gekrast witstaart, 
bruinzilver geband witstaart, bruinzilver gekrast witstaart, helblauw witgeband witstaart, 
helblauw witgeschubd witstaart, zwart witgeband witstaart, zwart witgeschubd witstaart, rood 
witgeband witstaart, rood witgeschubd witstaart, geel witgeband witstaart, geel witgeschubd 
witstaart, bruin witgeband witstaart, bruin witgeschubd witstaart     

Romein zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, roodzilver geband, geelzilver 
geband, bruinzilver geband, blauwschimmel, roodzilverschimmel, geelzilverschimmel, 
bruinzilverschimmel, zwart lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, blauw 
lichtgetijgerd 

Ronsenaar wit, zwart dominicaan, blauw dominicaan, blauw gekrast dominicaan, roodzilver dominicaan, 
geelzilver dominicaan 

Roubaisien zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, 
blauwschimmel, roodzilverschimmel 
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Show Antwerp zwart, dun, rood, geel, bruin, wit blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, 
blauwzilver donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, 
geelzilver geband, geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, dominant rood, 
dominant geel, donker, donker gekrast, zwartbont, dunbont, roodbont, geelbont, bruinbont, 
blauwbont, blauwbont gekrast, blauwzilverbont, blauwzilverbont gekrast, roodzilverbont, 
roodzilverbont gekrast, geelzilverbont, geelzilverbont  gekrast, bruinzilverbont, bruinzilverbont 
gekrast, dominant roodbont, dominant geelbont, donkerbont, donkerbont gekrast, zwart 
getijgerd, dun getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, bruin getijgerd, blauw getijgerd, 
blauwschimmel, blauwzilverschimmel, roodzilverschimmel, geelzilverschimmel, 
bruinzilverschimmel 

Show homer zwart, dun, rood, geel, bruin, wit blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, 
blauwzilver donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, 
geelzilver geband, geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, dominant rood, 
dominant geel, donker, donker gekrast, zwartbont, dunbont, roodbont, geelbont, bruinbont, 
blauwbont, blauwbont gekrast, blauwzilverbont, roodzilverbont, roodzilverbont gekrast, 
geelzilverbont, geelzilverbont  gekrast, bruinzilverbont, bruinzilverbont gekrast, dominant 
roodbont, dominant geelbont, donkerbont, donkerbont gekrast, zwart getijgerd, dun getijgerd, 
rood getijgerd, geel getijgerd, bruin getijgerd, blauw getijgerd, blauwschimmel, 
blauwzilverschimmel, roodzilverschimmel, geelzilverschimmel, bruinzilverschimmel 

Show racer zwart, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, blauwzilver gekrast, 
roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, dominant rood, 
dominant geel, donker, donker gekrast, indigo geband, indigo gekrast, indigo donker gekrast, 
andalusisch blauw, blauwschimmel, blauwzilverschimmel, roodzilverschimmel, geelzilver-
schimmel, zwartbont, blauwbont, blauwbont gekrast,  roodzilverbont, roodzilverbont  gekrast, 

Smijter blauw zwartgeband, blauw gekrast, grijs-zwart 

Soultzer kuifduif wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, roodzilver ongeband, geelzilver geband, geelzilver gekrast, geelzilver ongeband, 
veelkleurig 

Strasser zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, roodzilver ongeband, geelzilver geband, geelzilver gekrast, geelzilver ongeband, 
zwart witgeband, rood witgeband, geel witgeband, blauw witgeband, helblauw witgeband, 
blauw witgeschubd, helblauw witgeschubd, zwart gezoomd, rood gezoomd, geel gezoomd 

Syrische swift 
(ook gekapt) 

zwart, zilver, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver 
gekrast, dominant rood, dominant geel, rookblauw, blauwgezoomd met halsring, zwartbont, 
roodbont, geelbont, blauwbont 

Syrische wamduif zwart, blauw zwartgeband, blauw gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast 

Texan ♂ autosexing donker ♀ zwart, blauw geband, blauw gekrast 

♂ autosexing helder ♀ dominant rood, roodzilver geband, roodzilver ongeband, 
roodzilver gekrast 

♂ autosexing zalmkleurig ♀ rood 

 

 

 

 
Groep 2. Wratduiven 
 

Carrier zwart, dun, rood, geel, bruin, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver 
donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband, bruinzilver geband, zwartbont, dunbont, 
roodbont, geelbont, bruinbont, blauwbont, blauwbont gekrast, blauwzilverbont, roodzilverbont, 
geelzilverbont, bruinzilverbont  

Dragoon zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw donkergekrast, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, 
geelzilver gekrast, dominant rood, dominant geel, donker, blauwschimmel, blauwzilver-
schimmel, roodzilverschimmel, geelzilverschimel 

Franse bagadet zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, 
geelzilver gekrast, dominant rood, dominant geel, blauwschimmel, zwart lichtgetijgerd, dun 
lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, blauw lichtgetijgerd 

Neurenberger bagadet zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, zwart geëksterd, dun geëksterd, rood geëksterd, geel geëksterd, blauw 
geëksterd, blauwzilver 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 

Poolse wratduif zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast 

Valkenet zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband 
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Groep 3. Kipduiven 
 

Duitse Modena gazzi zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw bronsgeband, blauw witgeband, blauw 
ongeband, blauw gekrast, blauw bronsgekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver sulfurgeband, blauwzilver ongeband, blauwzilver gekrast, roodzilver 
geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, bruinzilver 
bronsgeband, bruinzilver ongeband, bruinzilver bronsgekrast, zwart witgeband, 
rood witgeband, rood witschild gezoomd, geel witgeband, geel witschild gezoomd, 
donker bronsschild, donker bronsschild gezoomd, oker sulfurschild, oker 
sulfurschild gezoomd, andalusisch blauw 

schietti zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw bronsgeband, blauw witgeband, 
blauw ongeband, blauw gekrast, blauw bronsgekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver sulfurgeband, blauwzilver ongeband, blauwzilver gekrast, roodzilver 
geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, bruinzilver 
bronsgeband, bruinzilver ongeband, bruinzilver bronsgekrast, ijskleur zwartgeband, 
zwart witgeband, zwart witschild gezoomd, rood witgeband, rood witschild 
gezoomd, geel witgeband, geel witschild gezoomd, blauw witschild gezoomd, 
donker witschild gezoomd, donker bronsschild, donker bronsschild gezoomd, oker 
sulfurschild, oker sulfurschild gezoomd, andalusisch blauw, zwart getijgerd, zwart 
lichtgetijgerd blauw getijgerd, blauw lichtgetijgerd, blauwschimmel, blauwschimmel 
bronsgeband, roodzilverschimmel 

magnani veelkeurig, zilversprenkel 

Engelse Modena gazzi zwart, zilver, dun, rood, geel, goud, bruin, wit, blauw ongeband, blauw 
bronsgeband, blauw bronsgekrast, blauw bronsschild, blauw bronsschild gezoomd, 
blauw witgeband, blauw witschild gezoomd, blauwzilver ongeband, blauwzilver 
sulfurgeband, blauwzilver sulfurgekrast, blauwzilver sulfurschild, blauwzilver 
sulfurschild gezoomd, donker bronsschild, donker bronsschild gezoomd, donker 
bronsschild gekrast, oker sulfurschild, oker sulfurschild gezoomd, oker sulfurschild 
gekrast, bruinzilver bronsgeband, bruinzilver bronsgekrast, bruinzilver bronsschild, 
bruinzilver bronsschild gezoomd, bruinzilver bronsschild gekrast, kakizilver 
sulfurgeband, kakizilver sulfurgekrast, kakizilver sulfurschild, kakiziler sulfurschild 
gezoomd, kakizilver sulfurschild gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, 
geelzilver geband, geelzilver gekrast, dominant rood, dominant geel, indigo, 
andalusisch blauw, zwart witgeband, zwart witschild gezoomd, rood witgeband, 
rood witschild gezoomd, geel witgeband, geel witschild gezoomd, bruin witgeband, 
bruin witschild gezoomd 

schietti zwart, zilver, dun, rood, geel, goud, bruin, wit, blauw ongeband, blauw 
bronsgeband, blauw bronsgekrast, blauw bronsschild, blauw bronsschild gezoomd, 
blauw witgeband, blauw witschild gezoomd, blauwzilver ongeband, blauwzilver 
sulfurgeband, blauwzilver sulfurgekrast, blauwzilver sulfurschild, blauwzilver 
sulfurschild gezoomd, donker bronsschild, donker bronsschild gezoomd, donker 
bronsschild gekrast, oker sulfurschild, oker sulfurschild gezoomd, oker sulfurschild 
gekrast, bruinzilver bronsgeband, bruinzilver bronsgekrast, bruinzilver bronsschild, 
bruinzilver bronsschild gezoomd, bruinzilver bronsschild gekrast, kakizilver 
sulfurgeband, kakizilver sulfurgekrast, kakizilver sulfurschild, kakizilver sulfurschild 
gezoomd, kakizilver sulfurschild gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, 
geelzilver geband, geelzilver gekrast, dominant rood, dominant geel, indigo, 
andalusisch blauw, zwart witgeband, zwart witschild gezoomd, rood witgeband, 
rood witschild gezoomd, geel witgeband, geel witschild gezoomd, bruin witgeband, 
bruin witschild gezoomd, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, bruin 
getijgerd, blauw getijgerd, donker getijgerd, donker bronsschildgetijgerd, zwart 
lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, bruin lichtgetijgerd, blauw 
lichtgetijgerd, donker bronsschild lichtgetijgerd,  blauwschimmel bronsgeband, 
blauwschimmel bronsgekrast, blauwzilverschimmel sulfurgeband, blauwzilver-
schimmel sulfurgekrast, roodzilverschimmel, dominant roodschimmel  

magnani veelkeurig, zilversprenkel, zwartsprenkel, roodsprenkel, geelsprenkel 

Florentiner zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, 
helblauw witgeband, helblauw rozegeschubd 

Huhnscheck zwart, rood, geel, bruin, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw donkergekrast, roodzilver 
geband, geelzilver geband, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, bruinzilver donkergekrast, 
helblauw witgeband 

King zwart, dun, rood, geel, bruin, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw donkergekrast, 
blauw ongeband, blauwzilver donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, 
roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver 
gekrast, dominant rood, dominant geel, indigo geband, indigo gekrast, indigo donkergekrast, 
andalusisch blauw, blauwschimmel, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, blauw 
getijgerd, zwart lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, blauw lichtgetijgerd, 
veelkleurig, kite, gouddun, De Roy, rood agaat, geel agaat 

Maltezer kipduif zwart, rood, geel, bruin, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver 
gekrast, zwart sproetkop, zwart sproetkop met vleugelrozen, zwart getijgerd, rood getijgerd, 
geel getijgerd, bruin getijgerd, blauw getijgerd, zwart lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel 
lichtgetijgerd, bruin lichtgetijgerd, blauw lichtgetijgerd 
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Triganino gazzi zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw bronsgeband, blauw witgeband, blauw 
ongeband, blauw gekrast, blauw bronsgekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver sulfurgeband, blauwzilver ongeband, blauwzilver gekrast, roodzilver 
geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, bruinzilver 
bronsgeband, bruinzilver ongeband, bruinzilver bronsgekrast, zwart witgeband, 
rood witgeband, rood witschild gezoomd, geel witgeband, geel witschild gezoomd, 
donker bronsschild, donker bronsschild gezoomd, oker sulfurschild, oker 
sulfurschild gezoomd, andalusisch blauw 

schietti zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw bronsgeband, blauw witgeband, 
blauw ongeband, blauw gekrast, blauw bronsgekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver sulfurgeband, blauwzilver ongeband, blauwzilver gekrast, roodzilver 
geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, bruinzilver 
bronsgeband, bruinzilver ongeband, bruinzilver bronsgekrast, zwart witgeband, 
zwart witschild gezoomd, rood witgeband, rood witschild gezoomd, geel witgeband, 
geel witschild gezoomd, blauw witschild gezoomd, donker witschild gezoomd, 
donker bronsschild, donker bronsschild gezoomd, oker sulfurschild, oker 
sulfurschild gezoomd, andalusisch blauw, zwart getijgerd, zwart lichtgetijgerd blauw 
getijgerd, blauw lichtgetijgerd, blauwschimmel donkergeband, blauwschimmel 
bronsgeband, roodzilverschimmel 

magnani veelkeurig, zilversprenkel 

 

 
Groep 4. Kroppers 
 

Akener bandkropper zwart, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver 
gekrast 

Beierse kropper zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, geelzilver geband, helblauw 
witgeband, helblauw witgeschubd 

Brünner kropper zwart, zilver, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver 
geband, geelzilver geband, zwart witgeband, zilver witgeband, rood witgeband, geel 
witgeband, blauw witgeband, blauwzilver witgeband, isabel witgeband, zwart getijgerd, rood 
getijgerd, geel getijgerd, blauw getijgerd, zwart gestorkt, rood gestorkt, geel gestorkt, 
zwartbont, roodbont, geelbont, blauwbont, blauwzilverbont, roodzilverbont, geelzilverbont, 
zwart geëksterd, rood geëksterd, geel geëksterd, blauw geëksterd, blauwzilver geëksterd, 
blauwschimmel, blauwzilverschimmel, roodzilverschimmel, geelzilverschimmel 

Canaria kropper zwart, dominant rood, dominant geel, bruin, kaki, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, 
blauwzilver donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, 
geelzilver geband, geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, kakizilver 
geband, kakizilver gekrast, zwart  witpen, dominant rood witpen, dominant geel witpen, bruin 
witpen, kaki witpen, blauw zwartgeband witpen, blauw gekrast witpen, blauwzilver 
donkergeband witpen, blauwzilver gekrast witpen, roodzilver geband witpen, roodzilver 
gekrast witpen, geelzilver geband witpen, geelzilver gekrast witpen, bruinzilver geband witpen, 
bruinzilver gekrast witpen, kakizilver geband witpen, kakizilver gekrast witpen, zwartbont, 
roodbont, geelbont, bruinbont, kakibont, blauwbont, blauwzilverbont, roodzilverbont, 
geelzilverbont, bruinzilverbont, kakizilverbont, zwart sproetkop, rood sproetkop, geel 
sproetkop, bruin sproetkop, kaki sproetkop, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, 
bruin getijgerd, kaki getijgerd, zwart lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, bruin 
lichtgetijgerd, kaki lichtgetijgerd, blauwschimmel, blauwzilverschimmel, roodzilverschimmel, 
geelzilver-schimmel, bruinzilverschimmel, kakizilverschimmel, goudhals, bruin-okerkleurig. 

Eksterkropper zwart, rood, geel, blauw, roodzilver 

Engelse dwergkropper wit, blauwbont, blauwzilverbont, roodzilverbont, geelzilverbont, bruinzilverbont, dominant 
roodbont, dominant geelbont, donkerbont 

Engelse kropper wit, blauwbont, blauwzilverbont, roodzilverbont, geelzilverbont, bruinzilverbont, dominant 
roodbont, dominant geelbont, donkerbont 

Franse kropper wit, zwartbont, dunbont, roodbont, geelbont, blauwbont, blauwzilverbont, roodzilverbont, 
geelzilverbont, blauwbont gekrast, blauwzilverbont gekrast, roodzilverbont gekrast, 
geelzilverbont gekrast, donkerbont 

Gaditano kropper zwart, dun, rood, geel, bruin, kaki, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, 
geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, kakizilver geband, kakizilver 
gekrast, zwartbont, dunbont, roodbont, geelbont, bruinbont, kakibont, blauwbont, 
blauwzilverbont, roodzilverbont, geelzilverbont, bruinzilverbont, kakizilverbont, zwart 
sproetkop, dun sproetkop, rood sproetkop, geel sproetkop, bruin sproetkop, kaki sproetkop, 
blauw zwartgeband sproetkop, zwart getijgerd, dun getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, 
bruin getijgerd, kaki getijgerd, blauw getijgerd, zwart lichtgetijgerd, dun lichtgetijgerd, rood 
lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, bruin lichtgetijgerd, kaki lichtgetijgerd, blauw lichtgetijgerd, 
zwart gestorkt, rood gestorkt, geel gestorkt, bruin gestorkt, kaki gestorkt, blauw gestorkt, 
blauwzilver gestorkt, blauwschimmel, blauwzilverschimmel, roodzilverschimmel, geelzilver-
schimmel, bruinzilverschimmel, kakizilverschimmel, goudhals, veelkleurig 
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Gentse kropper zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 

blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver 
gekrast, aszilver, blauwschimmel, zwart dominicaan, dun dominicaan, rood dominicaan, geel 
dominicaan,  blauw dominicaan, blauw gekrast dominicaan, blauwzilver dominicaan, 
blauwzilver gekrast dominicaan, roodzilver dominicaan, roodzilver gekrast dominicaan, 
geelzilver dominicaan, geelzilver gekrast dominicaan, aszilver dominicaan,  zwart witlap, dun 
witlap, rood witlap, geel witlap,  blauw zwartgeband witlap, blauw gekrast witlap, blauwzilver 
donkergeband witlap, blauwzilver gekrast witlap, roodzilver geband witlap, roodzilver gekrast 
witlap, geelzilver geband witlap, geelzilver gekrast witlap, aszilver witlap, zwart getijgerd, dun 
getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, blauw getijgerd, zwart lichtgetijgerd, dun lichtgetijgerd, 
rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, blauw lichtgetijgerd, zwart verhemelstaart, rood 
verhemelstaart, geel verhemelstaart, blauw verhemelstaart 

Hana kropper zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, 
geelzilver gekrast, zwart witgeband, rood witgeband, geel witgeband, helblauw witgeband, 
zwart witgezoomd, rood witgezoomd, geel witgezoomd, helblauw witgezoomd, zwart witstaart, 
rood witstaart, geel witstaart, blauw zwartgeband witstaart 

Hessische kropper zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, blauwschimmel, geelzilver gekrast, zwart sproetkop, rood 
sproetkop, geel sproetkop, blauw zwartgeband sproetkop, zwart sproetkop met vleugelrozen, 
rood sproetkop met vleugelrozen, geel sproetkop met vleugelrozen, blauw zwartgeband 
sproetkop met vleugelrozen, zwart gemonnikt, rood gemonikt, geel gemonnikt, blauw 
zwartgeband gemonnikt, roodzilver geband gemonnikt, geelzilver geband gemonnikt, 
roodzilver gekrast gemonnikt, geelzilver gekrast gemonnikt, zwart getijgerd, rood getijgerd, 
geel getijgerd, blauw getijgerd, zwart lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, 
blauw lichtgetijgerd 

Hollandse kropper zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, 
geelzilver geband, blauwschimmel, zwartbont, roodbont, geelbont, blauwbont, blauwzilverbont, 
roodzilverbont, geelzilverbont, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, zwart licht-
getijgerd, rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd 

Holle kropper zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, 
geelzilver geband, zwartbont, roodbont, geelbont, blauwbont, blauwzilverbont, roodzilverbont, 
geelzilverbont, blauwschimmel, roodzilverschimmel, zwart getijgerd, dun getijgerd, rood 
getijgerd, geel getijgerd, geleeuwerikt 

Horseman kropper zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver 
gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, kakizilver geband, kakizilver gekrast, 
blauwschimmel, blauwzilverschimmel 

Leuvense kropper zwart, rood, geel, blauw 

Marchenero kropper zwart, buin, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, blauwzilver 
gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, 
bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, dominant rood, dominant geel, donker, donker gekrast, 
blauwschimmel, blauwzilverschimmel, zwart getijgerd, bruin getijgerd, zwartbont, bruinbont, 
blauwbont, dominant roodbont, dominant geelbont, veelkleurig 

Nederlandse 
krulveerkropper 

wit, roodzilverschimmel, geelzilverschimmel 

Norwichkropper wit, zwartbont, zilverbont, bruinbont, dominant roodbont, dominant geelbont, blauwbont, 
blauwzilverbont, roodzilverbont, geelzilverbont, bruinzilverbont, kakizilverbont, strawberrybont, 
andalusisch blauwbont, indigobont 

Oostenrijkse eksterkropper zwart, rood 

Oud-Duitse kropper zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver 
geband, geelzilver gekrast, aszilver, geleeuwerikt, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel 
getijgerd, blauw getijgerd, zwart lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, blauw 
lichtgetijgerd, zwart sproetkop, zwart witpen, rood witpen, geel witpen, blauw zwartgeband 
witpen 

Pommerse kropper zwart, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, zwartbont, roodbont, geelbont, blauwbont, 
blauwbont gekrast, blauwzilverbont, blauwzilverbont gekrast, roodzilverbont, geelzilverbont, 
donkerbont gekrast, kleurstaart zwart, kleurstaart blauw, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel 
getijgerd, blauw getijgerd, zwart lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, blauw 
lichtgetijgerd 

Rijselse kropper zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver 
gekrast, blauwschimmel, zwart witgeband, dun witgeband, rood witgeband, geel witgeband, 
blauw witgeband, isabel witgeband, zwart getijgerd, dun getijgerd, rood getijgerd, geel 
getijgerd, blauw getijgerd, blauwzilver getijgerd 

Saksische kropper zwart, zilver, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauw 
witgeband, helblauw witgeband, zwart witgeband, rood witgeband, geel witgeband, isabel 
witgeband, geleeuwerikt, meellicht 
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Silezische kropper zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, meellicht, meellicht geband, geleeuwerikt, 
blauwschimmel, roodzilverschimmel, geelzilverschimmel, wit roodgeband, wit geelgeband, 
zwart witvleugel, rood witvleugel, geel witvleugel, blauw witvleugel, zwart witplaat, rood 
witplaat, geel witplaat, blauw zwartgeband witplaat, blauw gekrast witplaat, blauw ongeband 
witplaat, blauwzilver donkergeband witplaat, blauwzilver gekrast witplaat, blauwzilver 
ongeband witplaat, roodzilver geband witplaat, roodzilver gekrast witplaat, geelzilver geband 
witplaat, geelzilver gekrast witplaat, zwart witgeband, rood witgeband, geel witgeband, zwart 
witgeband witplaat, rood witgeband witplaat, geel witgeband witplaat, blauw witgeband 
witplaat, blauwzilver witgeband witplaat, zwart witpen, rood witpen, geel witpen, blauw 
zwartgeband witpen, blauw gekrast witpen, blauw ongeband witpen, blauwzilver 
donkergeband witpen, blauwzilver gekrast witpen, blauwzilver ongeband witpen, roodzilver 
geband witpen, roodzilver gekrast witpen, geelzilver geband witpen, geelzilver gekrast witpen, 
zwart gemonnikt, rood gemonnikt, geel gemonnikt, blauw zwartgeband gemonnikt, blauw 
gekrast gemonnikt, blauw ongeband gemonnikt, blauwzilver donkergeband gemonnikt, 
blauwzilver gekrast gemonnikt, blauwzilver ongeband gemonnikt, roodzilver geband 
gemonnikt, roodzilver gekrast gemonnikt, geelzilver geband gemonnikt, geelzilver gekrast 
gemonnikt  

Starwitzer kropper zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, blauwschimmel, blauwzilverschimmel, 
roodzilverschimmel, geelzilverschimmel, zwart geëksterd, rood geëksterd, geel geëksterd, 
blauw geëksterd, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, blauw getijgerd, zwart witpen, 
rood witpen, geel witpen, blauw zwartgeband witpen, blauw gekrast witpen, blauw ongeband 
witpen 

Steiger kropper zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, geelzilver geband, 
isabel witgeband, 

Steller kropper wit, wit met zwarte snip, wit met rode snip, wit met gele snip, wit met blauwe snip, zwart met 
witte snip, rood met witte snip, geel met witte snip, blauw zwartgeband met witte snip, blauw 
gekrast met witte snip, blauw ongeband met witte snip, blauwzilver donkergeband met witte 
snip, blauwzilver gekrast met witte snip, roodzilver geband met witte snip, roodzilver gekrast 
met witte snip, geelzilver geband met witte snip, geelzilver gekrast met witte snip, 
blauwschimmel, roodzilverschimmel, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, blauw 
getijgerd, zwart lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, blauw lichtgetijgerd, zwart 
witpen, rood witpen, geel witpen, blauw zwartgeband witpen, zwart geëksterd, zilver 
geëksterd, rood geëksterd, geel geëksterd, blauw geëksterd, blauw gekrast geëksterd 

Thüringer kropper zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, zwart gemonnikt, rood gemonnikt, geel 
gemonnikt, blauw zwartgeband gemonnikt, blauw gekrast gemonnikt, blauw ongeband 
gemonnikt, blauwzilver donkergeband gemonnikt, blauwzilver gekrast gemonnikt, blauwzilver 
ongeband gemonnikt, roodzilver geband gemonnikt, roodzilver gekrast gemonnikt, geelzilver 
geband gemonnikt, geelzilver gekrast, gemonnikt, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel 
getijgerd  

Tsjechische ijskropper ijskleur zwartgeband, ijskleur gekrast, ijskleur zwartgeband witpen, ijskleur gekrast witpen 

Valenciana kropper zwart, dun, rood, geel, bruin, kaki, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, 
geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, kakizilver geband, kakizilver 
gekrast, dominant rood, blauwschimmel, blauwzilverschimmel, roodzilverschimmel, geelzilver-
schimmel, bruinzilverschimmel, kakizilverschimmel, zwart getijgerd, dun getijgerd, rood 
getijgerd, geel getijgerd, bruin getijgerd, kaki getijgerd, zwart sproetkop, dun sproetkop, bruin 
sproetkop, goudhals 

Vedervoetige eksterkropper zwart, rood, geel, blauw 

Voorburgse schidkropper zwart, dun, rood, geel, bruin, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, zwart 
witgeband, rood witgeband, geel witgeband, bruin witgeband, blauw witgeband, blauwzilver 
witgeband, isabel witgeband, zwart gezoomd, rood gezoomd, geel gezoomd, bruin gezoomd, 
blauw gezoomd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

18.04.2014                    officiële lijst van erkende duivenrassen en hun kleurslagen                    p.  8/17 

 
Groep 5. Kleurduiven 
 

Aargauer witstaart zwart, rood, geel, bruin, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, blauw witgeband, blauwzilver 
witgeband, zwart witgeband, rood witgeband, geel witgeband, bruin witgeband, blauw 
witgeschubd, blauwzilver witgeschubd, zwart witgeschubd, rood witgeschubd, geel 
witgeschubd, bruin witgeschubd 

Berner leeuwerik geleeuwerikt 

Berner sproetkop zwart 

Bernhardiner schecke zwart, rood, geel, blauw, blauw gekrast, blauwzilver, blauwzilver gekrast, zilver 

Boheemse vleugelduif 
(ook gekapt) 

zwart, rood, geel, blauw, blauwzilver 

Bohemenduif zwart, rood, geel, bruin, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, 
geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, helblauw witgeband, helblauw 
witgeschubd 

Deense svaber 
(ook gekapt) 

zwart, rood, geel, blauw, zilver, blauwzilver, roodzilver, geelzilver, bruinzilver 

Eenkleurige Zwitserse duif zwart, rood, geel, bruin, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, roodzilver ongeband, geelzilver geband, geelzilver gekrast, geelzilver ongeband, 
ijskleur ongeband, ijskleur witgeband 

Frankische schildduif zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauw witgeband, 
blauwzilver donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, 
roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast,  

Glansduif zwart 

Hyacinthduif blauw witgeschubd 

Ijsduif 
(ook voetbevederd) 

zwartgeband, gekrast, ongeband, witgeband, witgeschubd, porselein 

Luzerner eenkleurige zwart, rood, geel, bruin, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, roodzilver ongeband, geelzilver geband, geelzilver gekrast, geelzilver ongeband, 
zwart gezoomd, dun gezoomd, rood gezoomd, geel gezoomd, bruin gezoomd, kaki gezoomd 

Luzerner elmer geel, bruin 

Luzerner goudkraag geband, gekrast, ongeband 

Luzerner koperkraag geband, gekrast, ongeband 

Luzerner schildduif zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw ongeband, blauw gekrast, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver ongeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, roodgezoomd, geelgezoomd 

Luzerner sproetkop zwart 

Neurenberger leeuwerik meellicht, meellicht geband, geleeuwerikt 

Neurenberger zwaluw zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, geelzilver 
geband 

Oud-Duitse moorkop 
(ook gekapt) 

zwart, rood, geel, blauw 

Saksische borstduif zwart, geel, bruin, blauw 

Saksische maanduif 
(ook gekapt) 

geel, bruin 

Saksische monnikduif zwart witgeband, rood witgeband, geel witgeband, blauw witgeband, blauwzilver witgeband, 
zwart witgeschubd, rood witgeschubd, geel witgeschubd, blauw witgeschubd, blauwzilver 
witgeschubd, 

Saksische ooievaarduif 
(ook gekapt) 

zwart, rood, geel, blauw, blauwzilver 

Saksische paapduif zwart witgeband, rood witgeband, geel witgeband, blauw witgeband, zwart witgeschubd, rood 
witgeschubd, geel witgeschubd, blauw witgeschubd, blauw ongeband 

Saksische schildduif 
(ook gekapt) 
(ook dubbelgekapt) 

blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver donkergeband, blauwzilver 
gekrast, blauwzilver ongeband, zwart witgeband, rood witgeband, geel witgeband, blauw 
witgeband, blauwzilver witgeband, zwart witgeschubd, rood witgeschubd, geel witgeschubd, 
blauw witgeschubd, blauwzilver witgeschubd 

Saksische snipduif  
(ook gekapt) 

zwart, rood, geel, blauw, blauwzilver 

Saksische veldkleurduif 
(ook gekapt) 

zwart witgeband, rood witgeband, geel witgeband, blauw witgeband, blauwzilver witgeband, 
helblauw witgeband, isabel witgeband, zwart witgeschubd, rood witgeschubd, geel 
witgeschubd, blauw witgeschubd, blauwzilver witgeschubd, helblauw witgeschubd, roodzilver 
gekrast, geelzilver gekrast 

Saksische vleugelduif 
(ook gekapt) 

zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver donkergekrast, 
geelzilver donkergekrast, zwart witgeband, rood witgeband, geel witgeband, blauw witgeband, 
blauwzilver witgeband, zwart witgeschubd, rood witgeschubd, geel witgeschubd, blauw 
witgeschubd, blauwzilver witgeschubd 
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Saksische witstaart rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver donkergeband, 

blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, zwart witgeband, blauw witgeband, blauwzilver 
witgeband, zwart witgeschubd, blauw witgeschubd, blauwzilver witgeschubd, koper 

Saksische 
verkeerdvleugelkleurduif 

zwart, rood, geel, blauw 

Saksische zwaluw zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, zwart witgeband, rood witgeband, 
geel witgeband, blauw witgeband, blauwzilver witgeband, zwart witgeschubd, rood 
witgeschubd, geel witgeschubd, blauw witgeschubd, blauwzilver witgeschubd 

Silezische moorkop zwart, rood, geel, blauw 

Spreeuwduif 
(ook met puntkap) 
(ook met schelpkap) 
(* steeds met puntkap) 
(° steeds met schelpkap) 

rood, geel, blauw, blauw gemonnikt*, blauw witplaat°, blauw witstaart, blauw witgeschubd, 
blauw witgeschubd gemonnikt*, blauw witgeschubd witplaat°, blauw witgeschubd witstaart, 
blauw zilvergeschubd, blauw zilvergeschubd gemonnikt*, blauw zilvergeschubd witplaat°, 
blauw zilvergeschubd witstaart, zwart, zwart gemonnikt*, zwart witplaat°, zwart witstaart, zwart 
gemarmerd, zwart gemarmerd gemonnikt*, zwart gemarmerd witplaat°, zwart gemarmerd 
witstaart, zwart zilvergeschubd, zwart zilvergeschubd gemonnikt*, zwart zilvergeschubd 
witplaat°, zwart zilvergeschubd witstaart 

Thurgauer elmer geel, bruin 

Thurgauer meelkleurige geband, gekrast 

Thurgauer monnikduif zwart, rood, geel, bruin, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, zwart 
witgeband, rood witgeband, geel witgeband, bruin witgeband, blauw witgeband, zwart 
witgeschubd, rood witgeschubd, geel witgeschubd, bruin witgeschubd, blauw witgeschubd 

Thurgauer schildduif zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast,  blauw witgeband, zwart witgeband, blauw 
witgeschubd, zwart witgeschubd 

Thurgauer witstaart zwart, rood, geel, bruin, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, zwart 
witgeband, rood witgeband, geel witgeband, bruin witgeband, blauw witgeband, zwart 
witgeschubd, rood witgeschubd, geel witgeschubd, bruin witgeschubd, blauwschimmel, blauw 
witgeschubd 

Thüringer borstduif zwart, geel, bruin, blauw, blauwzilver 

Thüringer goudkever 
(ook gekapt) 

 

Thüringer maanduif geel geband, geel ongeband, bruin 

Thüringer mäuserduif zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauw witgeband, 
blauwzilver donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, blauwzilver witgeband, 
roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, meellicht, 
meellicht geband, geleeuwerikt, blauw bronsgekrast, blauwzilver sulfurgekrast 

Thüringer monnikduif 
(ook gekapt) 
(* alleen gladkoppig) 

zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband*, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, 
geelzilver gekrast, blauw witgeband*, blauwzilver witgeband, zwart witgeband, rood 
witgeband, geel witgeband, blauw witgeschubd*, zwart witgeschubd, rood witgeschubd, geel 
witgeschubd 

Thüringer ooievaarduif zwart, rood, geel, blauw, blauwzilver 

Thüringer schildduif zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, blauw bronsgeband, blauw bronsgekrast, 
blauwzilver sulfurgekrast, zwart witgeband, rood witgeband, geel witgeband, blauw witgeband, 
blauwzilver witgeband, zwart witgeschubd, rood witgeschubd, geel witgeschubd, blauw 
witgeschubd, blauwzilver witgeschubd  

Thüringer snipduif zwart, rood, geel, blauw, blauwzilver 

Thüringer vleugelduif 
(ook gekapt) 

zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, blauw bronsgekrast, blauwzilver sulfurgekrast 
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 

Thüringer witborst zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast 

Thüringer witkop zwart, rood, geel, bruin, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, geelzilver 
geband, koper 

Thüringer witstaart zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, blauw bronsgeband, blauw 
bronsgekrast, blauwzilver sulfurgekrast, zwart, witgeband, blauw witgeband, blauwzilver 
witgeband, zwart witgeschubd, blauw witgeschubd, blauwzilver witgeschubd, koper 

Thüringer zwaluw 
(ook gekapt) 

zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, blauw bronsgekrast, blauwzilver sulfurgekrast, 
blauw rozegeschubd zwart witgeband, rood witgeband, geel witgeband, blauw witgeband, 
blauwzilver witgeband, zwart witgeschubd, rood witgeschubd, geel witgeschubd, blauw 
witgeschubd, blauwzilver witgeschubd 
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Vinkduif 
(ook gladkoppig) 

koper zwartvleugel, koper zwartvleugel witkop, koper zwartvleugel witplaat, koper zwartvleugel 
witpen, koper witvleugel ongeband, koper witvleugel geband, koper witvleugel gekrast, koper 
blauwvleugel ongeband, koper blauwvleugel ongeband witkop, koper blauwvleugel ongeband 
witplaat, koper blauwvleugel ongeband witpen, koper blauwvleugel zwartgeband, koper 
blauwvleugel zwartgeband witkop, koper blauwvleugel zwartgeband witplaat, koper 
blauwvleugel zwartgeband witpen, koper blauwvleugel gekrast, koper blauwvleugel gekrast 
witkop, koper blauwvleugel gekrast witplaat, koper blauwvleugel gekrast witpen, goud 
zwartvleugel, goud zwartvleugel witkop, goud zwartvleugel witplaat, goud zwartvleugel witpen, 
goud witvleugel ongeband, goud witvleugel geband, goud witvleugel gekrast, goud 
blauwvleugel ongeband, goud blauwvleugel ongeband witpen, goud blauwvleugel 
zwartgeband, goud blauwvleugel zwartgeband witpen, goud blauwvleugel gekrast, goud 
blauwvleugel gekrast witpen, goud blauwvleugel witgeband, goud blauwvleugel witgeband 
witpen 

Wiggertaler kleurstaart zwart, rood, geel, blauw 

Zuid-Duitse blasse 
(ook voetbevederd) 

zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, geelzilver geband, zwart witgeband, 
blauw witgeband, zwart witgeschubd, blauw witgeschubd, meellicht, meellicht geband, 
geleeuwerikt, ijskleur ongeband, ijskleur zwartgeband 

Zuid-Duitse borstduif 
(ook voetbevederd) 

zwart, geel, bruin, blauw 

Zuid-Duitse koolleeuwerik  

Zuid-Duitse monnikduif blauw ongeband, blauw witgeband, blauw witgeschubd 

Zuid-Duitse moorkop zwart, rood, geel, blauw 

Zuid-Duitse schildduif zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, zwart witgeband, rood witgeband, geel 
witgeband, blauw witgeband, helblauw witgeband, blauwzilver witgeband, zwart witgeschubd, 
rood witgeschubd, geel witgeschubd, blauw witgeschubd, helblauw witgeschubd, blauwzilver 
witgeschubd, blauw rozegeschubd 

Zuid-Duitse snipduif zwart, rood, geel, blauw, blauwzilver 

Zuid-Duitse sproetkop zwart 

Zuid-Duitse voetbevederde 
monnikduif 

zwart, rood, geel, blauw ongeband, blauw witgeband, zwart witgeband, blauw witgeschubd, 
zwart witgeschubd 

Zuid-Duitse witstaart zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, zwart witgeband, rood 
witgeband, geel witgeband, blauw witgeband, zwart witgeschubd, rood witgeschubd, geel 
witgeschubd, blauw witgeschubd, blauw rozegeschubd, koper 
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Groep 6. Trommelduiven 
 

Altenburger trommelduif zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, dominant rood, dominant geel, geleeuwerikt, 
meellicht, meellicht geband, blauw witgeband, helblauw witgeband, blauwzilver witgeband, 
blauw witgeschubd, helblauw witgeschubd, blauwzilver witgeschubd, zwart sproetkop, rood 
sproetkop, geel sproetkop, blauw zwartgeband sproetkop, zwart sproetkop met vleugelrozen, 
rood sproetkop met vleugelrozen, geel sproetkop met vleugelrozen, blauw zwartgeband 
sproetkop met vleugelrozen, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, blauw getijgerd, 
zwart lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, blauw lichtgetijgerd, zwart witkop 
rood witkop, geel witkop, blauw zwartgeband witkop, blauw gekrast witkop, blauw ongeband 
witkop, blauwzilver donkergeband witkop, blauwzilver gekrast witkop, blauwzilver ongeband 
witkop, helblauw witgeband witkop, helblauw witgeschubd witkop, blauw witgeband witkop, 
blauw witgeschubd witkop, blauwzilver witgeband witkop, blauwzilver witgeschubd witkop, 
roodzilver geband witkop, roodzilver gekrast witkop, geelzilver geband witkop, geelzilver 
gekrast witkop, zwart gemonnikt rood gemonnikt, geel gemonnikt, blauw zwartgeband 
gemonnikt, blauw gekrast gemonnikt, blauw ongeband gemonnikt, blauwzilver donkergeband 
gemonnikt, blauwzilver gekrast gemonnikt, blauwzilver ongeband gemonnikt, helblauw 
witgeband gemonnikt, helblauw witgeschubd gemonnikt, blauw witgeband gemonnikt, blauw 
witgeschubd gemonnikt, blauwzilver witgeband gemonnikt, blauwzilver witgeschubd 
gemonnikt, roodzilver geband gemonnikt, roodzilver gekrast gemonnikt, geelzilver geband 
gemonnikt, geelzilver gekrast gemonnikt 

Arabische trommelduif zwart, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, roodzilver geband, geelzilver geband, dominant 
rood, dominant geel, zwartbont, blauwbont, dominant roodbont, dominant geelbont, rood 
atlaskleurig, geel atlaskleurig 

Bernburger trommelduif zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast 

Boecharijse trommelduif zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, zwart 
getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, zwart lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel 
lichtgetijgerd, zwart sproetkop, zwart sproetkop met vleugelrozen 

Dresdener trommelduif zwart, rood, geel 

Duitse dubbelgekapte 
trommelduif 

zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, erwtengeel geband, geleeuwerikt, zwart 
sproetkop, zwart sproetkop met vleugelrozen, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, 
blauw getijgerd, zwart lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, blauw lichtgetijgerd, 
zwart witgeband, rood witgeband, geel witgeband, blauw witgeband, blauwzilver witgeband, 
zwart witgeschubd, rood witgeschubd, geel witgeschubd, blauw witgeschubd, blauwzilver 
witgeschubd 

Duitse snavelgekapte 
trommelduif 

zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, erwtengeel geband, erwtengeel ongeband, 
blauwschimmel, blauwzilverschimmel, geleeuwerikt, zwart sproetkop, zwart sproetkop met 
vleugelrozen, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, blauw getijgerd, zwart 
lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, blauw lichtgetijgerd, zwart witgeband, rood 
witgeband, geel witgeband, blauw witgeband, blauwzilver witgeband, zwart witgeschubd, rood 
witgeschubd, geel witgeschubd, blauw witgeschubd, blauwzilver witgeschubd 

Frankische trommelduif zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, erwtengeel geband, geleeuwerikt, meellicht 
geband, meellicht, blauwschimmel, zwart sproetkop, rood sproetkop, geel sproetkop, blauw 
zwartgeband sproetkop, zwart sproetkop met vleugelrozen, rood sproetkop met vleugelrozen, 
geel sproetkop met vleugelrozen, blauw zwartgeband sproetkop met vleugelrozen, zwart 
getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, blauw getijgerd, zwart lichtgetijgerd, rood 
lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, blauw lichtgetijgerd, zwart witschild, rood witschild, geel 
witschild, zwart geëksterd, rood geëksterd, geel geëksterd, blauw geëksterd, blauw gekrast 
geëksterd, meellicht geëksterd, blauwzilver gekrast geëksterd, zwart gedekt, rood gedekt, geel 
gedekt, blauw gedekt, blauw gekrast gedekt, meellicht gedekt, blauwzilver gekrast gedekt 

Vögtlander trommelduif zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast 
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Groep 7. Structuurduiven 
 

Chinese duif zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver 
gekrast, blauwschimmel, andalusisch blauw, veelkleurig, kite, gouddun, De Roy, rood agaat, 
geel agaat, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, zwart sproetkop, zwartschild, 
roodschild, geelschild, blauwschild zwartgeband, blauwschild gekrast, blauwzilverschild 
donkergeband, blauwzilverschild gekrast, roodzilverschild geband, roodzilverschild gekrast, 
geelzilverschild geband, geelzilverschild gekrast, kleurstaart zwart, kleurstaart dun, kleurstaart 
rood, kleurstaart geel, kleurstaart blauw, kleurstaart blauwzilver, rood witschild, geel witschild 

Chorrera zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver 
gekrast, blauwschimmel, andalusisch blauw, veelkleurig, kite, gouddun, De Roy, rood agaat, 
geel agaat, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, zwart sproetkop, zwartschild, 
roodschild, geelschild, blauwschild zwartgeband, blauwschild gekrast, blauwzilverschild 
donkergeband, blauwzilverschild gekrast, roodzilverschild geband, roodzilverschild gekrast, 
geelzilverschild geband, geelzilverschild gekrast, kleurstaart zwart, kleurstaart dun, kleurstaart 
rood, kleurstaart geel, kleurstaart blauw, kleurstaart blauwzilver, rood witschild, geel witschild 

Indiase pauwstaart zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver 
gekrast, poederblauw geband, veelkleurig, kite, gouddun, De Roy, rood agaat, geel agaat, 
rood spiegelstaart, geel spiegelstaart, kleurstaart zwart, kleurstaart rood, kleurstaart geel, 
kleurstaart blauw, zwart witstaart, rood witstaart, geel witstaart, blauw zwartgeband witstaart, 
blauw gekrast witstaart, zwartschild, roodschild, geelschild, blauwschild zwartgeband, 
blauwschild gekrast, zwart lichtgetijgerd, dun lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel 
lichtgetijgerd, blauw lichtgetijgerd, blauw gekrast lichtgetijgerd, blauwzilver lichtgetijgerd, 
blauwzilver gekrast lichtgetijgerd, poederblauw lichtgetijgerd 

Krulduif 
(* ook gekapt) 

zwart, rood, geel, wit*, zwartschild*, roodschild*, geelschild*, blauwschild zwartgeband*, 
blauwzilverschild donkergeband, roodzilverschild geband*, geelzilverschild geband*, 
blauwschimmel, blauwzilverschmmel, roodzilverschimmel, geelzilverschimmel 

Limburgse kraagduif zwart, rood, geel, wit 

Oud-Hollandse kapucijn rood, geel, wit, zwart gemonnikt, dun gemonnikt, rood gemonnikt, geel gemonnikt, blauw 
zwartgeband gemonnikt, blauwzilver donkergeband gemonnikt, roodzilver geband gemonnikt, 
geelzilver geband gemonnikt, zwart getijgerd gemonnikt, blauw getijgerd gemonnikt, rood 
getijgerd gemonnikt, geel getijgerd gemonnikt 

Pauwstaart zwart, zilver, dun, rood, geel, wit, dominant rood, dominant geel, blauw zwartgeband, blauw 
gekrast, blauw ongeband, blauwzilver donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, 
roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, poederblauw geband, poederblauw 
gekrast, blauwschimmel, blauwzilverschimmel, roodzilverschimmel, geelzilverschimmel, 
andalusisch blauw, indigo geband, indigo gekrast, indigo donkergekrast, aszilver, veelkleurig, 
kite, gouddun, De Roy, rood agaat, geel agaat, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, 
blauw getijgerd, zwart lichtgetijgerd, blauw lichtgetijgerd, rood spiegelstaart, geel spiegelstaart, 
kleurstaart zwart, kleurstaart rood, kleurstaart geel, kleurstaart blauw, zwart witstaart, rood 
witstaart, geel witstaart, blauw zwartgeband witstaart, blauw gekrast witstaart, andalusisch 
blauw witstaart, poederblauw geband witstaart, poederblauw gekrast witstaart, zwartschild, 
roodschild, geelschild, blauwschild zwartgeband, blauwschild gekrast, blauwschild ongeband, 
blauwzilverschild donkergeband, roodzilverschild geband, geelzilverschild geband, 
poederblauwschild geband, poederblauwschild gekrast 

Raadsheer zwart, zilver, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel 
getijgerd, veelkleurig, kite 

Schmalkaldener moorkop zwart, rood, geel, blauw 

Seldschuken ijskleur ongeband, zwart, zwart witstaart 

 

 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 

18.04.2014                    officiële lijst van erkende duivenrassen en hun kleurslagen                    p.  13/17 

Groep 8. Meeuwduiven 
 

Afrikaanse meeuw zwart, dun, rood, geel, bruin, kaki, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, 
geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, kakizilver geband, kakizilver 
gekrast, andalusisch blauw, blauwschimmel, blauwzilverschimmel, zwartbont, dunbont, 
roodbont, geelbont, bruinbont, kakibont, blauwbont, blauwbont gekrast, blauwzilverbont, 
blauwzilverbont gekrast, roodzilverbont, roodzilverbont gekrast, geelzilverbont, geelzilverbont 
gekrast, bruinzilverbont, bruinzilverbont gekrast, kakizilverbont, kakizilverbont gekrast, 
andalusisch blauwbont 

Akener lakschildmeeuw zwart, rood, geel 

Anatolische meeuw zwart, dun, rood, geel, bruin, kaki, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, 
geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, kakizilver geband, kakizilver gekrast 

Antwerpse smierel  zwart, dun, rood, geel, bruin, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, zwart 
witgeband, rood witgeband, geel witgeband, bruin witgeband, blauw witgeband, zwart 
gezoomd, rood gezoomd, geel gezoomd, bruin gezoomd, blauw gezoomd 

Barbarissi meeuw zwart rood, geel, blauw zwartgeband 

Figurita meeuw wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver 
geband, dominant rood, dominant geel, blauwschimmel 

Gentse meeuw  wit 

Hamburger sticken meeuw zwart, rood, geel, ijskleur zwartgeband, ijskleur gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, 
geelzilver geband, geelzilver gekrast 

Italiaanse meeuw zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, 
geelzilver gekrast, dominant rood, dominant geel, donker, meellicht, meellicht geband, 
geleeuwerikt, ijskleur zwartgeband, ijskleur gekrast, blauwschimmel, roodzilverschimmel, 
geelzilverschimmel, veelkleurig, kite, gouddun, De Roy, rood agaat, geel agaat, zwartsprenkel, 
zwartbont, blauwbont, blauwbont ongeband, blauwbont gekrast, blauwzilverbont, 
blauwzilverbont gekrast, roodzilverbont, roodzilverbont gekrast, geelzilverbont, geelzilverbont 
gekrast 

Luikse barbet  zwart, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver gekrast, roodzilver 
ongeband, geelzilver geband, geelzilver gekrast, geelzilver ongeband, dominant rood, 
dominant geel, poederblauw geband, donker gekrast, blauwschimmel, roodzilverschimmel, 
geelzilverschimmel, blauw getijgerd, zwart getijgerd, blauw lichtgetijgerd, zwart lichtgetijgerd, 
licht ooievaar 

Luikse meeuw  zwart, dun, rood, geel, bruin, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, zwart 
witgeband, rood witgeband, geel witgeband, bruin witgeband, blauw witgeband, zwart 
gezoomd, rood gezoomd, geel gezoomd, bruin gezoomd, blauw gezoomd 

Oosterse meeuw satinet rood witgeband, geel witgeband, blauw witgeband, blauwzilver witgeband, 
bruinzilver witgeband, kakizilver witgeband, rood geschubd, geel geschubd, blauw 
geschubd, blauwzilver geschubd, bruinzilver geschubd, kakizilver geschubd, zwart 
gezoomd, dun gezoomd, rood gezoomd, geel gezoomd, bruin gezoomd, kaki 
gezoomd 

blondinet rood witgeband, geel witgeband, blauw witgeband, blauwzilver witgeband, 
bruinzilver witgeband, kakizilver witgeband, rood geschubd, geel geschubd, blauw 
geschubd, blauwzilver geschubd, bruinzilver geschubd, kakizilver geschubd, sulfur 
geschubd, zwart gezoomd, dun gezoomd, rood gezoomd, geel gezoomd, bruin 
gezoomd, kaki gezoomd, lavendel gezoomd 

vizor rood witgeband, geel witgeband, blauw witgeband, blauwzilver witgeband, 
bruinzilver witgeband, kakizilver witgeband, rood geschubd, geel geschubd, blauw 
geschubd, blauwzilver geschubd, bruinzilver geschubd, kakizilver geschubd, zwart 
gezoomd, dun gezoomd, rood gezoomd, geel gezoomd, bruin gezoomd, kaki 
gezoomd 

Oud-Duitse meeuw wit, zwartschild, roodschild, geelschild, blauwschild zwartgeband, blauwschild gekrast, 
blauwschild witgeband, blauwzilverschild donkergeband, blauwzilverschild gekrast, 
blauwzilverschild ongeband, helblauwschild witgeband, roodzilverschild geband, 
roodzilverschild gekrast, geelzilverschild geband, geelzilverschild gekrast, bruinzilverschild 
geband, aszilverschild, roodschild gezoomd, geelschild gezoomd, kleurstaart zwart, kleurstaart 
rood, kleurstaart geel, kleurstaart blauw  

Oud-Hollandse meeuw zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver 
gekrast 

Oud-Oosterse meeuw satinet rood witgeband, geel witgeband, blauw witgeband, blauwzilver witgeband, 
roodzilver witgeband, geelzilver witgeband, bruinzilver witgeband, kakizilver 
witgeband, rood geschubd, geel geschubd, blauw geschubd, blauwzilver 
geschubd, roodzilver geschubd, geelzilver geschubd, bruinzilver geschubd, 
kakizilver geschubd, zwart gezoomd, dun gezoomd, rood gezoomd, geel gezoomd, 
bruin gezoomd, kaki gezoomd, lavendel gezoomd, crème gezoomd 

Poolse meeuw zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
roodzilver geband, geelzilver geband, rood getijgerd, geel getijgerd 
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Tunesische meeuw zwart, dun, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver 
gekrast, dominant rood, dominant geel, donkergekrast, kleurstaart zwart, kleurstaart blauw 

Turbit  zwart, dun, rood, geel, bruin, kaki, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, 
geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, kakizilver geband, kakizilver gekrast 

Turbiteen  zwart, dun, rood, geel, bruin, kaki, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, 
geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, kakizilver geband, kakizilver gekrast 

Vlaanderse smierel  zwart, dun, rood, geel, bruin, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, zwart 
witgeband, rood witgeband, geel witgeband, bruin witgeband, blauw witgeband, zwart 
gezoomd, rood gezoomd, geel gezoomd, bruin gezoomd, blauw gezoomd 

 

 

 

 

 
Groep 9. Tuimelaars, hoogvliegers & ringslagers 
 

Altstämmer  
(ook gekapt) 

zwart, dun, rood, geel, bruin, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, zwart geëksterd, dun 
geëksterd, rood geëksterd, geel geëksterd, bruin geëksterd, blauw geëksterd, blauw gekrast 
geëksterd, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, zwart witpen, dun witpen, rood 
witpen, geel witpen, bruin witpen, blauw zwartgeband witpen, blauw gekrast witpen 

Amsterdamse 
baardtuimelaar 

zwart, dun, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, blauwzilver 
gekrast, roodzilver geband, geelzilver geband, dominant rood, dominant geel 

Anatolische ringslager zwart, wit, bruin-brons 

Arad tuimelaar blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, geelzilver geband 

Belgische hoogvlieger  wit 

Belgische ringslager zwart, dun, rood, geel, goud, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
roodzilver geband, geelzilver geband 

Belgische tuimelaar zwart, dun, rood, geel 

Berlijnse kortsnavelige 
tuimelaar 

zwart, wit, blauw zwartgeband, parelkleurig, isabel, blauw uilig, helblauw uilig, parelkleurig 
uilig, isabel uilig, rood geband, geel geband, zwart geëksterd, rood geëksterd, geel geëksterd, 
donkerblauw geëksterd, helblauw geëksterd, parelkleurig geëksterd, isabel geëksterd, zwart 
witpen, rood witpen, geel witpen, donkerblauw witpen, helblauw witpen, parelkleurig witpen, 
isabel witpen, koper 

Budapester hoogvlieger blauwhalzig, licht ooievaar 

Budapester kievit  zwart, blauw zwartgeband 

Budapester korte zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, geelzilver geband, 
budaerblauw zwartgeband, budaerblauw gekrast, blauwschimmel, licht ooievaar, zwart witpen, 
dun witpen, rood witpen, geel witpen, blauw zwartgeband witpen, blauw gekrast witpen, 
blauwzilver donkergeband witpen, blauwzilver gekrast witpen, blauwzilver ongeband witpen, 
roodzilver geband witpen, geelzilver geband witpen, zwart geëksterd, zilver geëksterd, rood 
geëksterd, geel geëksterd, blauw geëksterd 

Danzinger hoogvlieger zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver ongeband,  zwart geëksterd, blauw geëksterd, blauwzilver geëksterd, roodzilver 
geëksterd, geelzilver geëksterd, roodbont, geelbont, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel 
getijgerd, blauw getijgerd, zwart lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, blauw 
lichtgetijgerd, lichtgemaserd, donkergemaserd, schimmel 

Debreciner roller zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, dominant rood, veelkleurig, kite, gouddun, De Roy, 
rood agaat, geel agaat, zilversprenkel, zwartsprenkel 

Deense tuimelaar 
(* ook voetbevederd) 

zwart*, rood*, geel*, wit*, blauw zwartgeband*, blauw gekrast, blauw ongeband*, blauwzilver 
donkergeband*, blauwzilver ongeband*, roodzilver geband*, geelzilver geband*, parelkleurig 
geband*, parelkleurig ongeband*, zwart geëksterd, rood geëksterd, geel geëksterd, blauw 
geëksterd, blauwzilver geëksterd, parelkleurig geëksterd, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel 
getijgerd, blauw getijgerd, blauwzilver getijgerd, parelkleurig getijgerd, zwart witstaart, rood 
witstaart, geel witstaart, blauw zwartgeband witstaart, blauw ongeband witstaart, blauwzilver 
donkergeband witstaart, blauwzilver ongeband witstaart, parelkleurig geband witstaart, 
parelkleurig ongeband witstaart, zwart witpen, rood witpen, geel witpen, blauw zwartgeband 
witpen, blauw ongeband witpen, blauwzilver donkergeband witpen, blauwzilver ongeband 
witpen, parelkleurig geband witpen, parelkleurig ongeband witpen, zwart witpen-witstaart, rood 
witpen-witstaart, geel witpen-witstaart, blauw zwartgeband witpen-witstaart, blauw ongeband 
witpen-witstaart, blauwzilver donkergeband witpen-witstaart, blauwzilver ongeband witpen-
witstaart, parelkleurig geband witpen-witstaart, parelkleurig ongeband witpen-witstaart, 
donkerbrander, lichtbrander, grijs stipper*, geel stipper*, bruin stipper*, kite stipper*, gouddun 
stipper*, rood agaat stipper*, geel agaat stipper*, De Roy stipper*, rood witschild, geel 
witschild 

Domestic show flight 
(ook gekapt) 

zwart, dun, rood, geel, bruin, blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, zwart 
lichtgetijgerd, dun lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, bruin lichtgetijgerd 
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Duitse langsnavelige 
tuimelaar 
(* ook met zwarte snavel) 

zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, bruinzilver geband, blauwschimmel, zwart geëksterd, rood geëksterd, 
geel geëksterd, bruin geëksterd, blauw geëksterd*, blauwzilver geëksterd, zwart gebaard, rood 
gebaard, geel gebaard, blauw zwartgeband gebaard, blauw gekrast gebaard, blauwzilver 
donkergeband gebaard, blauwzilver gekrast gebaard, roodzilver geband gebaard, geelzilver 
geband gebaard, isabel gebaard, blauwschimmel gebaard, zwart witstaart, rood witstaart, geel 
witstaart, blauw zwartgeband witstaart, blauw gekrast witstaart, blauwzilver donkergeband 
witstaart, blauwzilver gekrast witstaart, blauwschimmel witstaart, zwart witpen-witstaart, rood 
witpen-witstaart, geel witpen-witstaart, blauw zwartgeband witpen-witstaart, blauw gekrast 
witpen-witstaart, blauwzilver donkergeband witpen-witstaart, blauwzilver gekrast witpen-
witstaart, blauwschimmel witpen-witstaart, licht ooievaar 

Duitse nonduif 
(ook gladkoppig) 

zwart, zilver, rood, geel, blauw, blauwzilver, aszilver, koper 

Elsterpurzler 
(*ook / ° alleen met donkere snavel) 

zwart*, rood, geel, blauw*, blauw gekrast, blauwzilver*, blauwzilver gekrast, roodzilver, 
geelzilver, aszilver°  

Engelse ekster zwart, dun, rood, geel, blauw, blauwzilver 

Engelse 
kortvoorhoofdtuimelaar 

zwart, dun, rood, geel, veelkleurig, kite, gouddun, De Roy, rood agaat, geel agaat, zwart 
witkop, dun witkop, rood witkop, geel witkop, blauw zwartgeband witkop, blauwzilver 
donkergeband witkop, veelkleurig witkop, kite witkop, gouddun witkop, De Roy witkop, rood 
agaat witkop, geel agaat witkop,  zwart gebaard, dun gebaard, rood gebaard, geel gebaard, 
blauw zwartgeband gebaard, blauwzilver donkergeband gebaard, zwart met vleugelrozen, 
rood met vleugelrozen, geel met vleugelrozen 

Engelse 
langvoorhoofdtuimelaar 
(* ook voetbevederd) 

zwart*, dun, rood*, geel*, bruin, wit*, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, 
blauwzilver donkergeband, blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, 
geelzilver geband, geelzilver gekrast, bruinzilver geband, bruinzilver gekrast, andalusisch 
blauw, blauwschimmel, roodzilverschimmel, geelzilverschimmel, veelkleurig, kite, rood agaat, 
geel agaat, gouddun, De Roy, zwart met vleugelrozen, rood met vleugelrozen, geel met 
vleugelrozen, zwartgetijgerd*, rood getijgerd, geel getijgerd, zwart lichtgetijgerd*, zwart 
witschild, rood witschild, geel witschild, zwart witkop, dun witkop, rood witkop, geel witkop, 
blauw zwartgeband witkop, blauw gekrast witkop, blauwzilver donkergeband witkop, 
blauwzilver gekrast witkop, roodzilver geband witkop, geelzilver geband witkop, zwart 
gebaard, dun gebaard, rood gebaard, geel gebaard, blauw zwartgeband gebaard, blauw 
gekrast gebaard, blauwzilver donkergeband gebaard, blauwzilver gekrast gebaard, roodzilver 
geband gebaard, geelzilver geband gebaard 

Engelse nonduif zwart, zilver, dun, rood, geel, bruin, blauw 

Erlauer tuimelaar blauw zwartgeband, donker, donkerroestig 

Felégyhazer tuimelaar zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, zwart geëksterd, zilver geëksterd, rood geëksterd, 
geel geëksterd, blauw geëksterd, blauw gekrast geëksterd 

Franse tuimelaar zwart, dun rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, blauwschimmel, blauw gestorkt, zwart getijgerd, dun getijgerd, rood 
getijgerd, geel getijgerd, brons, savoyard 

Groninger slenk rood, geel, wit, roodspar, geelspar, roodbleek, geelbleek 

Gumbiner witkoptuimelaar 
(ook voetbevederd) 

zwart, dun, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
roodzilver geband, geelzilver geband 

Hagenaar wit 

Hamburger helmtuimelaar 
(ook gekapt) 

zwart, rood, geel, blauw, blauwzilver, isabel 

Hamburger schimmel zwart, rood, geel, blauw 

Hamburger tuimelaar zwart geëksterd, rood geëksterd, geel geëksterd, blauw geëksterd, blauwzilver geëksterd, 
geelzilver geëksterd, kleurstaart zwart, kleurstaart rood, kleurstaart geel, kleurstaart blauw, 
kleurstaart blauwzilver, zwart witstaart, rood witstaart, geel witstaart, blauw zwartgeband 
witstaart, blauw gekrast witstaart, blauwzilver donkergeband witstaart, geelzilver geband 
witstaart, zwart witpen-witstaart, rood witpen-witstaart, geel witpen-witstaart, blauw 
zwartgeband witpen-witstaart, blauwzilver donkergeband witpen-witstaart, geelzilver geband 
witpen-witstaart 

Karakand zwart, dun, rood, geel, blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, blauwschimmel 

Kasaner tuimelaar zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, dominant rood, dominant geel, zwart geëksterd, 
rood geëksterd, geel geëksterd, dominant rood geëksterd, dominant geel geëksterd, zwart 
witpen, rood witpen, geel witpen, dominant rood witpen, dominant geel witpen, zwart gedekt 
witstaart, rood gedekt witstaart, geel gedekt witstaart, dominant rood gedekt witstaart, 
dominant geel gedekt witstaart 

Keulse tuimelaar 
(ook voetbevederd) 
(* alleen gladvoetig) 

zwart, rood, geel , wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw ongeband, blauwzilver 
donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver ongeband, roodzilver geband, roodzilver 
gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, lichtgrijs donkergezoomd, blauwschimmel, 
andalusisch blauw, zwart met vleugelrozen, rood met vleugelrozen, geel met vleugelrozen, 
zwart witstaart, rood witstaart, geel witstaart, blauw zwartgeband witstaart, blauw gekrast 
witstaart, blauwzilver donkergeband witstaart, blauwzilver gekrast witstaart, blauwschimmel 
witstaart, zwart witpen-witstaart, rood witpen-witstaart, geel witpen-witstaart, blauw 
zwartgeband witpen-witstaart, blauw gekrast witpen-witstaart, blauwzilver donkergeband 
witpen-witstaart, blauwzilver gekrast  witpen-witstaart, blauwschimmel witpen-witstaart, zwart 
gehelmd*, rood gehelmd*, geel gehelmd*, blauw gehelmd*, blauwzilver gehelmd*, zwart 
geëksterd*, rood geëksterd*, geel geëksterd*, blauw geëksterd*, blauw gekrast geëksterd*, 
blauwzilver geëksterd*, blauwzilver gekrast geëksterd* 

Kiev tuimelaar zwart, blauw zwartgeband, dominant rood 
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Komorner tuimelaar zwart, zilver, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, zwart geëksterd, zilver geëksterd, dun 
geëksterd, rood geëksterd, geel geëksterd, blauw geëksterd, blauw gekrast geëksterd, zwart 
witpen, zilver witpen, dun witpen, rood witpen, geel witpen, blauw zwartgeband witpen, zwart 
getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, zwart lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel 
lichtgetijgerd, veelkleurig, kite, gouddun, rood agaat, geel agaat, De Roy 

Koningsberger kleurkop 
(of gladkop/kaalbenig) 
(of gekapt/voetbevederd) 

zwart, rood, geel, blauw 

Koningsberger reinoog 
(ook gekapt en/of voetbevederd) 

wit 

Köröser tuimelaar zwart, zilver, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver 
donkergeband, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, zwart lichtgetijgerd, rood 
lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, zwartbont, roodbont, geelbont, blauwbont, zwart geëksterd, 
zilver geëksterd, dun geëksterd, rood geëksterd, geel geëksterd, blauw geëksterd, blauw 
gekrast geëksterd, zwartschild, roodschild, geelschild, blauwschild zwartgeband 

Krasnodarer tuimelaar rood 

Mookee zwart, zilver, rood, geel, bruin, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, roodzilver geband, 
geelzilver geband, bruinzilver geband, isabel ongeband 

Nederlandse helmduif zwart, dun, rood, geel, blauw, blauwzilver 

Nederlandse hoogvlieger zwart, rood, geel, blauwschimmel, schoorsteenveger, zwart met vleugelrozen, rood met 
vleugelrozen, geel met vleugelrozen, zwart schildgetijgerd, rood schildgetijgerd, geel 
schildgetijgerd, zwart witschild, rood witschild, geel witschild, zwart witstaart, rood witstaart , 
geel witstaart, bauw zwartgeband witstaart, blauwzilver donkergeband witstaart, 
blauwschimmel witstaart, zwart witpen-witstaart, rood witpen-witstaart, geel witpen-witstaart, 
blauw zwartgeband witpen-witstaart, blauwzilver donkergeband witpen-witstaart 

Noord-Kaukasische 
postuurtuimelaar 

kleurstaart zwart, kleurstaart blauw 

Oosterse roller zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauw donkergekrast, 
blauwzilver donkergeband, blauwzilver gekrast, blauwzilver donkergekrast, roodzilver geband, 
roodzilver gekrast, roodzilver donkergekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, geelzilver 
donkergekrast, dominant rood, dominant geel, aszilver, andalusisch blauw, zwart witpen, dun 
witpen, rood witpen, geel witpen, blauw zwartgeband witpen, blauw gekrast witpen, 
blauwzilver donkergeband witpen, blauwzilver gekrast witpen, andalusisch blauw witpen, 
veelkleurig, kite, rood agaat, geel agaat, gouddun, De Roy, zilversprenkel, zwartsprenkel, 
roodsprenkel, geelsprenkel 

Oud-Hollandse tuimelaar zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, 
geelzilver geband, blauwschimmel, blauwzilverschimmel, andalusisch blauw, zwart witpen, 
rood witpen, geel witpen, blauw zwartgeband witpen, blauwzilver donkergeband witpen, 
blauwschimmel witpen, blauwzilverschimmel witpen, zwart witstaart, rood witstaart, geel 
witstaart, blauw zwartgeband witstaart, blauwzilver donkergeband witstaart, roodzilver geband 
witstaart, geelzilver geband witstaart, blauwschimmel witstaart, blauwzilverschimmel witstaart, 
zwart witpen-witstaart, rood witpen-witstaart, geel witpen-witstaart, blauw zwartgeband witpen-
witstaart, blauwzilver donkergeband witpen-witstaart, blauwschimmel witpen-witstaart, 
blauwzilverschimmel witpen-witstaart, zwart schildgetijgerd, rood schildgetijgerd, geel 
schildgetijgerd, zwart witschild, rood witschild, geel witschild, zwart geëksterd, dun geëksterd, 
rood geëksterd, geel geëksterd, blauw geëksterd 

Oud-Oostenrijkse tuimelaar zwart kievit, dun kievit, rood kievit, geel kievit, blauw zwartgeband kievit, blauw gekrast kievit, 
blauwzilver donkergeband kievit, blauwzilver gekrast kievit, roodzilver geband kievit, roodzilver 
gekrast kievit, geelzilver geband kievit, geelzilver gekrast kievit 

Poolse helmduif zwart, dun, rood, geel, blauw 

Poolse kortsnavelige 
ekstertuimelaar 

zwart, rood, geel, blauw 

Poolse langsnavelige 
tuimelaar 

wit, ijskleur zwartgeband, ijskleur gekrast, parelkleurig geband, parelkleurig gekrast, ijskleur 
geëksterd, parelkleurig geëksterd, ijskleur gekrast geëksterd, parelkleurig gekrast geëksterd, 
ijskleur zwartgeband witpen ijskleur gekrast witpen, parelkleurig geband witpen, parelkleurig 
gekrast witpen 

Portugese tuimelaar zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver 
gekrast, dominant rood, dominant geel, andalusisch blauw, donker, indigo geband, indigo 
gekrast, blauwschimmel, blauwzilverschimmel, roodzilverschimmel, geelzilverschimmel, 
veelkleurig, kite, gouddun, rood agaat, geel agaat, De Roy, blauw-brons, zwart-brons, donker-
brons, zwartsprenkel, dunsprenkel, roodsprenkel, geelsprenkel, zilversprenkel, zwart getijgerd, 
dun getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, blauw getijgerd, zwart gestorkt, rood gestorkt, 
geel gestorkt, blauw gestorkt, brons gestorkt, sulfur gestorkt, driekleur brons, driekleur sulfur, 
savoyard 

Rijnlandse ringslager zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, 
geelzilver geband, geelzilver gekrast, blauwschimmel 

Roemeense 
naakthalstuimelaar 

rood, geel, roodzilver geband, geelzilver geband 

Rostock tuimelaar zwart witpen-witstaart, rood witpen-witstaart, geel witpen-witstaart 

Rostower postuurtuimelaar zwart, zilver, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, zwart witborst, zwart getijgerd, zwart 
lichtgetijgerd, zwartsprenkel, veelkleurig, kite, goud, De Roy, rood agaat, geel agaat 

Rshewer tuimelaar 
(ook gekapt) 

rood, geel 
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Shiras tuimelaar 
( ook snavelgekapt) 

zwart, rood, geel, bruin, blauw zwartgeband 

Show tippler zwart, koper, zwart getijgerd, koper getijgerd, zwart schildgetijgerd, koper schildgetijgerd, 
zwart lichtgetijgerd, koper lichtgetijgerd, zwart gebaard, koper gebaard 

Speelderken zwart, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, blauwzilver gekrast, 
roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver gekrast, dominant rood, 
dominant geel, goud 

Stargarder sidderhals 
( ook gekapt en/of voetbevederd) 

zwart, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, roodzilver geband, geelzilver geband, blauwschimmel, zwart witpen, rood 
witpen, geel witpen, blauw zwartgeband witpen, zwart getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, 
blauw getijgerd 

Stettiner tuimelaar zwart, rood, geel, blauw zwartgeband, blauwzilver donkergeband, roodzilver geband, 
blauwschimmel, roodzilverschimmel, geelzilverschimmel, blauw-uilig, licht ooievaar, zwart 
getijgerd, dun getijgerd, rood getijgerd, geel getijgerd, koper getijgerd, zwart lichtgetijgerd, dun 
lichtgetijgerd, rood lichtgetijgerd, geel lichtgetijgerd, koper lichtgetijgerd, zwart witbuik, rood 
witbuik, geel witbuik, koper witbuik, blauwschimmel witbuik, blauw-uilig witbuik, rood 
witgeband, geel witgeband, isabel witgeband, helblauw witgeband 

Stralsunder hoogvlieger wit 

Taganroger tuimelaar zwart, dun, rood, geel, blauw zwartgeband 

Temesburger tuimelaar zwart, dun, rood, geel, blauw, koper 

Weense kortsnavelige 
tuimelaar  

zwart, dun, rood, geel, wit, blauw zwartgeband, zwart witpen, dun witpen, rood witpen, geel 
witpen, blauw zwartgeband witpen, sprenkel 

Weense tuimelaar 
(ook voetbevederd) 

zwart, rood, geel, blauw zwarteband, blauw wildkleurig, donker ooievar, licht ooievaar, zwart 
gestorkt, rood gestorkt, geel gestorkt, zwart met vleugelrozen, rood met vleugelrozen, geel 
met vleugelrozen, zwart gedekt, rood gedekt, geel gedekt, blauw zwartgeband gedekt, zwart 
kievit, rood kievit, geel kievit, blauw zwartgeband kievit 

Weense witschildtuimelaar zwart, rood, geel 

Wener gansel zwart, zilver, rood, geel, blauw, blauw gekrast 

West of England tuimelaar zwart, dun, rood, geel, blauw zwartgeband, blauw gekrast, blauwzilver donkergeband, 
blauwzilver gekrast, roodzilver geband, roodzilver gekrast, geelzilver geband, geelzilver 
gekrast 

Wolga postuurtuimelaar zwart, dun, rood, geel, blauw, blauwzilver 

 


