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Het opkleuren van 

mozaïeken 

 Het opkleuren van mozaïeken is niet zomaar alleen het 

verstrekken van kleurstoffen.

 Een zeer belangrijke factor is hierbij het tijdstip van het 

aandienen van de kleurstof.

 Als leidraad wordt door diverse kwekers de leeftijd van 42 

dagen aangehouden.

 Zelf hanteer ik de leeftijd van 48 dagen.

 Daarbij is het van het allergrootste belang dat je de 

controle toepast dat alle grote veren volledig zijn 

volgroeid.

 Doe je dat niet loop je de kans dat deze rood of geel 

kleuren aan de veer wortel.

 Dit zal als resultaat hebben dat het bestraft word.

 De te verstrekken kleurstof is gelijk aan die van niet 

mozaïeken wat inhoud een maximale opkleuring.

 De hoeveelheid welke verstrekt dient te worden is 

afhankelijk van het product dat gegeven wordt.



Mozaïek type 2

 Op de foto een hele mooie mozaïek  

rood lipochroom man met een geweldig 

mooie masker.

 Het rood is mooi diep en egaal van kleur.

 De borstvlek is goed.

 De witte veervelden zijn mooi helder wit.

 Ook de schoudervlek lijkt goed te zijn.

 De vleugelpennen zijn mooi wit van kleur.



Mozaïek type 1 

 Op de foto een mozaïek type 1 

 Het rood is mooi diep van kleur.

 De oogstreep is mooi kort.

 De borstvlek is niet waar te nemen.

 De schoudervlek is wat te groot.

 Ook zijn in het rood wat storende witte 

veren te zien.

 Vleugelpennen goed helder wit van kleur.

 De staart wortel toont iets  te veel rood.



Geel mozaïek type 2  

 Op de foto een mooie geel mozaïek man 

 De gele veervelden zijn mooi diep van 

kleur.

 Masker prima vol van kleur met goede 

begrenzing.

 De schoudervlek kan wat netter egaal 

zijn.

 De witte veerpartijen zijn prachtig wit van 
kleur.



Lutino intensief

 Ook gele vogels worden heden ten 

dagen massaal opgekleurd. 

 Dit heeft als voordeel dat vleugel en    

staartpennen beter doorkleuren.

 De opkleuring dient te stoppen als de 

vogels zelfstandig zijn en de vleugels en 

staartpennen volgroeid zijn.

 Doet men dat niet dan zal dat meestal 

resulteren in gevlekte niet eenkleurige 

vogels.



Diverse soorten gele kleurstoffen 



Rood opkleuren  Op de foto een in perfectie opgekleurde 

rood intensieve vogel.

 Dergelijke exemplaren hebben al 

kleurstof meegekregen in het ei.

 De kleur is over de gehele vogel mooi 

diep en egaal rood. 

 Moet daarnaast volledig intensief zijn 

zonder enige vorm van schimmel randjes. 

 De kleur van de vleugel en staartpennen 

zijn van een gelijke kleur als de 

contourveren.

 Een minpuntje van deze vogel is de nagel 

van de rechter midden teen.



Prachtige vogel
 Een plaatje van een vogel is deze rood 

ivoor schimmel.

 Van kop tot staart een egale rode kleur 

met een hele mooie schimmel verdeling 

over het gehele lichaam. 

 Door de ivoorfactor bezit deze vogel 

geen kleur in de topjes van de baardjes 

van de contourveren.

 Dit bedekt als het ware een deel van de 

kleur af waardoor deze lichter van kleur 

lijkt.



Dominant wit  Dominant wit is een kanarie met een 

gedeeltelijke lipochroom beletter.

 Deze beletting omvat alle contourveren.

 De vleugel en staartpennen bevatten 

exclusief de buitenste 3 vleugelpennen 

eveneens geen lipochroom.

 De dan nog getoonde lipochroom moet 

goed zichtbaar zijn maar mag toch niet te 

sterk aanwezig zijn.

 Bij het opgroeien van de nest jongen 

dient men te rantsoeneren op sterk kleur 

bevorderende zaden en eivoer.

 Na het zelfstandig worden van de jongen 

kan men zo gewenst weer terug 

schakelen naar normaal voer en eivoer.

 Het kan geen kwaad om het kleur 

gerantsoeneerd zaad en eivoer te 

handhaven.



Agaat geel  De Agaat heeft recentelijk een kleur 

wijziging ondergaan.

 Voorheen hadden we een grondkleur die 

vol en vermengd was met melanine.

 Dat had als resultaat dat die grondkleur 

meer melanine bevatte dan vanaf nu 

gewenst is. 

 Vanaf nu vragen we een meer heldere 

rode of gele lipochroomkleur waarbij er 

geen sprake meer is van zichtbaar 

phaeomelanine.

 Dit heeft tevens tot gevolg dat de kleur 

aan de snavelbasis en boven de ogen 

wat bleker is dan voorheen. 

 Ook zal vanaf nu de melanine op de kop 

van de agaat zich moeten uiten in de 

vorm van streepjes.



Vergelijk agaat geel
 Deze verschillen zijn niet echt heel erg 

opvallend.

 Rechts (oud) met een gevulde grondkleur 

bezit nog iets Phaeo melanine vermeng 

met lipochroom. 

 Links (nieuw) het Phaeo melanine is 

geheel verdwenen waardoor een heldere 

grondkleur ontstaat.

 Door de verdwijning heeft deze een 

nagenoeg witte omzoming van de grote 

veren deze zijn toch wel te licht ook in het 

rugdek is te veel wit aanwezig.

 Door de vernieuwing zal het voor agaat 

schimmel in rood en geel heel moeilijk 

worden op een T.T. goed te scoren.



Nog meer vergelijk

 De linker vogel heeft een fijne 

bestreping welke goed zwart van kleur 

is.

 De lipochroomkleur is mooi egaal.

 De rechter vogel heeft een bestreping 

die niet zwart genoeg van kleur is.

 De omzoming om de vleugelpennen is 

te groot, bovendien ook te licht.

 De lipochroomkleur kan voller van 

kleur en egaler zijn.



Agaat rood  Ook de Agaat rood moet voortaan een 

lichtere variant zijn dan voorheen. 

 Een goed voorbeeld ontbreekt nog.

 Op de foto een agaat rood intensief 

welke toch al iets lichter is dan de meeste 

agaat rode.

 De meeste vogels worden split voor een 

andere eigenschap gemaakt, vraag me 

af of dit de juiste manier is om tot goede 

resultaten te komen.

 Ook hier telt dat de grondkleur helder 

moet zijn zonder vermenging met Phaeo 

melanine.



Mozaïek met melanine
 Melanine in het masker bij mozaïek type 

2 mag niet meer bestraft worden.

 Bij deze zwarte en agaat  zien we  

duidelijk dat melanine in het masker 

aanwezig is.

 De lipochroomkleur van het masker moet 

eveneens aanwezig en zichtbaar zijn.

 Is dit niet het geval dan is het masker 

gewoon te kort en dient dit bestraft te 

worden.



Schoudervlek bij mozaïek  

 Twee agaat mozaïek mannen welke toch 

wel opmerkelijke verschillen tonen.

 Linker vogel toont een vrij goed masker.

 Borst tekening is bij rechtervogel niet te 

zien.

 Ook opmerkzaam is dat er een duidelijk 

verschil is te zien dat de vleugel dekveren 

bij de linker agaat mozaïek doorgekleurd 

zijn en bij de rechter niet.

 De standaardeisen meld een afnemende 

kleur in de vleugeldek veren.



De Azul factor
 De Azul factor is de laatste tijd heel erg 

actueel in vogel praatjes.

 Toch moet er een vinger op gestoken 

worden.

 Wat weten we over Azul.

 Heeft een Phaeo belettende eigenschap.

 Heeft een verzwartende werking op het 

eumelanine. 

 De pootkleur wordt bij zwarte vogels licht.

 Lipochroom wordt lichter, geler van kleur.

 Waardoor het vaak niet egaal is van tint 

en geen diepte heeft.

 Hopelijk brengt onderzoek de juistheid 

aan het licht.

 Hierdoor ontstaat een  lichte omzoming 

om de pennen. 



maximaal melanine  

 Kunnen we de melanine kleuren 

versterken.

 De allereerste vereiste om dit te 

bewerkstellen is selectie.

 Bij aanschaf kweek materiaal ga voor  

fok zuivere vogels.

 Neem geen genoegen met niet 

maximaal bestreepte vogels.

 Schaf bij goede kwaliteit altijd een 

koppel aan (zelfde hok).

 Daar waar mogelijk gewenst de Azul 

inbrengen.



Melanine stimuleren 
 Op de foto twee preparaten welke 

de melanine zouden stimuleren.

 Zelf heb ik hier geen ervaring mee.

 Is voor een deel gebaseerd op zee 

algen.

 Van bruidsluier is bekend dat het de 

hoorndelen bij zwarte vogels zwarter 

maakt.

 Dit werkt alleen indien men deze als 

groenvoer verstrekt. 



Mogno

 Mogno is een opaal uiting in het bezit van 

Azul.

 Het Phaeo melanine wordt hierdoor 

volledig belet.

 Heeft op de opaal uiting een 

verzwartende werking.

 Hierdoor heeft men gekozen voor deze 

benaming.



Mogno in diverse kleuren



All black 

 De All black is een nog niet erkende 

kleurslag.

 De All black moet zo mogelijk de opstap 

gaan worden naar de zwarte kanarie.

 De All Black is een vol azul vogel.

 Maakt hierdoor geen phaeomelanine 

meer aan.



Satinet max 

 Satinet max is een (nog) niet erkende 

kleurslag.

 De kleur heeft vele gelijkenis met de 

bruine eumo waardoor de herkenning 

tussen beide heel moeilijk is.

 Dit gaat keur technisch voor problemen 

zorgen als deze kleurslag erkend gaat 

worden.



Beryl
 De Beryl is voor het eerst verschenen in 

2010 te Zandhoven in België dit is 
inmiddels al 12 jaar geleden.

 Deze werd in 2012 ingeschreven als Phaeo 
mutant op de plaatselijke T.T. 

 Toonde zich als een sterk opgebleekte 
verschijning van Phaeo geel en Phaeo wit 
dominant met een zilver grijs/beige licht 
streperige melanine patroon.

 Ze toonde een nagenoeg witte dons 
bevedering. 

 Met grote zekerheid is te zeggen dat deze 
geen eumelanine meer toont.

 Tevens kunnen we vaststellen dat de 
getoonde melanine phaeomelanine is.

 Mijn nieuwsgierigheid gaat uit naar de 
oogkleur van deze vogels ??

 Het grootste probleem waar we steeds 
tegen aan lopen is dat er geen of 
nagenoeg geen onderzoek plaats vind.



jaspis
 De jaspis is een dominante pastel uiting.

 De jaspis kent geen letaliteit.

 Het is hierdoor mogelijk dubbel factorige 
Jaspis te kweken. 

 Deze worden echter niet gevraagd als T.T. 
vogel (zie rechter foto)

 De Jaspis vererft autosomaal (niet 
geslachts gebonden)

 Heeft een geaderde melanine uiting zie 
linker foto.

 De melanine wordt sterk gereduceerd 
zodanig dat er alleen in de rand van de 
contourveertjes en langs de schacht nog 
eumelanine over is.

 De buitenste vleugelpennen zijn sterk 
opgebleekt en mogen niet opgekleurd 
zijn.



Jaspis in diverse kleuren



topaas  De topaas heeft als kenmerk dat de 

schachten van de grote veren nagenoeg 

vrij zijn van melanine. 

 Dit kenmerk zien we het best aan de 

onderzijde van de vleugels en staart 

pennen.

 Reduceert zeer sterk het phaeomelanine.

 Daarnaast heeft de topaas rood achtige 

ogen dit al gelang de melanine groep.

 Het beste is dit op te merken in de nest.

 De mooiste topazen zijn de poppen 

hiervan is de melanine tekening beter als 

bij de mannen en begint vaak beter aan 

de snavel basis.



Topaas in diverse kleuren



Eumo  De eumo belet het phaeomelanine 
en reduceert het eumelanine.

 De grondkleur van de eumo wordt 
hierdoor helder van kleur.

 Ook de kleur van de ogen zijn bij de 
eumo herkenbaar roodachtig van 
kleur ze zijn in de nest zeker heel 
goed waar te nemen, zeker bij de 
lichtere melanine kleur.

 Bij de zwart en bruine vragen we 
een melanine kleur door kleurend 
in de toppen van vleugel en 
staartpennen.



Eumo in diverse kleuren 



onyx
 Het ontstaan van de onyx is nog steeds 

niet duidelijk.

 Het verhaal als die zou zijn gekweekt uit 

opaal wordt als twijfelachtig gehouden.

 De onyx heeft als kenmerk een zebra 

tekening in vleugel en staartpennen.

 Het best kan men deze waarnemen aan 

de onderzijde van genoemde veren.

 Op de foto is deze zelfs te zien in het 

rugdek, dit is niet gewenst.

 Dit komt omdat de vogel op de foto 

onvoldoende bruin bezit.



Onyx in diverse kleuren



Kobalt
 De Kobalt is een kleur die phaeomelanine 

nodig heeft (nog) om tot zijn mooiste 

uiting te komen.

 Bij mozaïek verandert  de grondkleur in 

grijs. 

 De kobalt heeft hierdoor een gevulde 

grondkleur t.o.v. een niet kobalt.

 De bestreping eisen zijn gelijk als bij de 

klassieke zwarte.



Kobalt in diverse kleuren  



Perla  De Perla is een zeer recent aangenomen 

kleurslag.

 Voor de acceptatie is totaal geen 

onderzoek gedaan.

 Eigenlijk weten we nog maar zeer weinig 

van zijn genetische toestand.

 Naar alle waarschijnlijkheid betreft het 

een combinant.

 In deze getoonde uitvoering is de Perla 

aangeboden voor erkening.

 De Perla wordt op dit moment alleen 

gevraagd in de zwartserie.

 Men heeft nu een z.g. type twee 

voorgedragen voor erkening.



Perla in diverse kleuren



Dank je wel voor je aandacht 

th.v.kollenburg7@home.nl


