
 

Kweken met Zebravinken 

Overgenomen van de website : https://www.zebravinkenmutaties.nl/zebravinken-kweken/ 

 

De zebravink is een van de makkelijkste vogels om mee te kweken. Zebravinken 
kweken eigenlijk vrijwel vanzelf wanneer je ze een nestkastje geeft en ze in 
goede conditie zijn. Je kan natuurlijk een keer voor plezier een rondje kweken, 
ook als je niet serieus met de hobby bezig bent. Het blijft tenslotte erg leuk om 
het hele proces een keer mee te maken, vooral wanneer er jongen zijn. Houdt 
er natuurlijk wel rekening mee, dat je de jonge zebravinken daarna ook wel 
weer bij iemand moet huisvesten zodra ze zelfstandig zijn, tenzij je zelf genoeg 
ruimte hebt. 

Zebravink Man of Pop? 

Hoe zie je nou het verschil tussen een zebravink man of pop? De zebravink man 
is over het algemeen vrij makkelijk te herkennen. Een wildkleur (grijs) 
mannetjes zebravink heeft namelijk bruine wangen, bruine flanken met witte 
stippen en een zwarte borstband met zebratekening op de borst. De wildkleur 
zebravink pop heeft deze man kenmerken over het algemeen niet. De 
zebravink pop heeft enkel een zwarte oogstreep en zwart wit gestreepte staart. 

Hieronder volgen 2 voorbeelden, een man en een pop, dit zijn geen wildkleur 
maar bleekrug grijze zebravinken. De wildkleur grijze zebravink is in zijn geheel 
donkerder van kleur, maar de tekening van de man en pop is op dezelfde 
manier aanwezig. 
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Zebravink Man of pop, uitzonderingen: 

Maar let wel op, er zijn namelijk meerdere uitzonderingen op bovenstaande 
regels. Er zijn namelijk heel veel verschillende kleuren bij de zebravinken, zelfs 
meer dan 200 verschillende combinaties van kleuren. Er zijn dus ook zebravink 
mannen die er uit zien als pop, of andersom, poppen die er uit zien als man. 
Vooral zebravink poppen kunnen er nog wel eens als een man uit zien. 

Zebravink mannen die er als pop uit kunnen zien: 

Witte zebravink 

Bonte zebravink 

Wangloze zebravink 

Pastel zebravink 

Masker zebravink 

Bij bovenstaande kleuren wordt soms een zebravink man aangezien voor een 
pop. Bij de witte zebravink is het verschil tussen man en pop alleen nog maar te 
zien aan de kleur van de snavel. De man heeft een knalrode snavel, koraalrood. 
De snavel van de pop is meer oranje of oranjerood. Een jonge witte zebravink 
heeft de eerste maanden een oranje snavel, deze wordt later pas dieprood van 
kleur. Tevens kan een witte zebravink die niet in goede conditie is, ook een 
oranjekleurige snavel vertonen en dus als een pop eruit zien. 

De bonte zebravink kan soms bijna alle duidelijke man kenmerken verborgen 
houden doordat precies deze onderdelen wit van kleur zijn. Maar meestal is er 
wel een stukje zichtbaar welke aantoont dat het toch een zebravink man is en 
geen pop, is dat er niet dan kan je nog naar de kleur van de snavel kijken, net 
zoals bij een witte zebravink man. 

Wangloze zebravinken zijn er ook, maar deze zijn vrij zeldzaam en worden niet 
veel gekweekt, de kans dat je deze tegenkomt is dan ook erg klein. Zoals de 
naam al zegt, heeft de man geen wangvlek meer, maar nog wel de andere 
mannen kenmerken. (zoals flank en borst tekening) 

Pastel zebravink mannen zijn soms zó erg licht van kleur, dat je soms echt even 
goed moet kijken of er lichte man kenmerken aanwezig zijn. Over het algemeen 
zijn deze altijd wel te zien, maar deze kunnen tot wel 90% opgebleekt zijn en 
dus slecht zichtbaar aanwezig zijn! 



Er zijn masker zebravink mannen die echt heel erg weinig kleur vertonen, dit 
komt zelden voor maar het kan wel. De kleur is soms zo licht dat de wangvlek 
en flank bijna crème wit van kleur zijn, tevens is het zwart dan zeer lichtgrijs 
van kleur. Echter als je goed kijkt, zie je de zeer licht gekleurde man kenmerken 
wel gewoon aanwezig in de vogel. 

Zebravink poppen die er als man uit kunnen zien: 

Witte zebravink 

Zwartwang zebravink 

Wang zebravink 

Oranjeborst zebravink 

De witte zebravink pop kan soms een vrij donkere oranje snavelkleur hebben, 
bijna richting rood van kleur. Hierdoor is het soms wat lastig te zien of het een 
man of pop is, want het kan namelijk ook andersom. Maar meestal als de vogel 
oud genoeg is en in conditie is, is het over het algemeen vrij duidelijk te zien. 
(man koraalrood, pop oranjerood) 

De zwartwang zebravink pop heeft net zoals de man een zwarte wangvlek! Dus 
hier kan niet uit geconcludeerd worden dat het een man is, want het kan ook 
een pop zijn. Er dient dus gekeken te worden naar de borst en flank tekening. 
Let er ook op dat er poppen zijn met veel zwarte aanslag op de borst en flank, 
waardoor deze op een man lijken. Echter de borst en flanken van een man zijn 
echt een stuk dieper van kleur. Tevens zitten er natuurlijk witte stippen op de 
flank van een zwartwang zebravink man. 

 

De wangen van de pop kunnen volledig zwart van kleur zijn (rode cirkel), de 
borst (groen) en flank (geel) kunnen zwarte aanslag hebben. 
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De wang mutatie bij de zebravink geeft zowel de man als de pop een wangvlek. 
Ook hier geld dus net zoals bij de zwartwang mutatie dat er naar de borst en 
flanktekening gekeken dient te worden of het een zebravink man of pop is. 

De oranjeborst mutatie bij de zebravink wordt sinds enkele jaren ook duidelijk 
zichtbaar bij de poppen gekweekt. De poppen vertonen dan een oranjebruine 
wangvlek en tevens oranjebruine flanken mét lichte crème stippen erin! Deze 
moeten uiteraard niet verward worden met een man. De pop heeft echter 
geen borst tekening zoals de man wel heeft (mooi oranje met zebra tekening). 
Echter de kans dat u als beginner zo’n pop tegen komt, is extreem klein, over 
het algemeen doen de meeste kwekers deze vogels niet weg. 

Mannetjes zebravink kan Zingen 

Behalve naar het kijken voor een zebravink man of pop, kan je natuurlijk ook 
nog luisteren. Een mannetjes zebravink zingt, een vrouwtjes zebravink (popje) 
maakt alleen wat eentonige piep geluidjes. Het mannetje kan dit ook, maar 
heeft ook een echt melodietje, duidelijk herkenbaar. 
 
Zebravinken Koppelen 

Dit artikel is gericht op beginners met zebravinken. Om zebravinken te kweken 
heb je uiteraard een koppel nodig. Zebravinken koppelen is helemaal niet 
moeilijk, het gaat in de meeste gevallen gewoon goed als je er 2 bij elkaar 
plaatst. Je kan uiteraard een koppel kopen, of zelf een man en een pop bij 
elkaar zetten. Ruzie krijg je zelden tussen een zebravinken koppel, het begin 
kan natuurlijk wel even aftasten zijn voor beide vogels. 

Zelf zebravinken koppelen, of ze laten kiezen? 

Heb je meerdere zebravinken, in bijvoorbeeld een volière dan zullen ze zelf 
koppels gaan vormen. Hier hoef je niks aan te doen, tenzij je doelgericht 
bepaalde kleuren bij elkaar wilt hebben om te kweken. Wil je doelgericht 
kweken? Dan zul je zelf een koppel zebravinken moeten samenstellen en apart 
van de rest huisvesten. (in een broedkooi) 

Wil je toch nog enige invloed hebben op de koppels die automatisch in de 
volière gevormd worden? Zet dan de vogels tijdelijk apart in de koppels zoals jij 
ze wilt en laat ze na enige tijd los in de volière. De meeste zullen bij elkaar 
blijven, maar sommige gaan toch weer zelf koppels vormen. 



Echter koppels die elkaar zelf uitgekozen hebben, zorgen over het algemeen 
wel voor iets meer nageslacht dan koppels die zijn samengesteld door de mens. 
(tevens bewezen door onderzoek, maar het klinkt ook gewoon logischer 
natuurlijk) 

Leeftijd waarbij je zebravinken kan koppelen 

In principe kan je zebravinken op elke leeftijd bij elkaar zetten, zelfs al zit er 
meer dan 3 jaar verschil in leeftijd tussen de man en pop. Dit maakt voor het 
vormen van een koppel niet echt zo veel uit. Echter dien je er wel op te letten 
dat beide vogels oud genoeg zijn om ermee te kweken. Bij voorkeur dienen 
zowel de man als pop ongeveer 1 jaar oud te zijn om voor nageslacht te zorgen. 
Zebravinken kunnen al geslachtsrijp zijn vanaf 3 maanden, maar kweken op 
deze leeftijd is niet goed voor de ontwikkeling van de zebravinken. Tevens is de 
kans heel erg groot dat zulke jonge ouders hun eigen jongen nog niet groot 
krijgen. Erg zonde van alle energie en conditie van de vogels, niet doen dus! 
Koppels samenstellen kan altijd, maar wacht dus wel met broeden tot beide 
ongeveer 1 jaar of ouder zijn. 

Nooit 2 koppels zebravinken bij elkaar plaatsen! 

Zorg dat je nooit 2 koppels zebravinken bij elkaar zet, dan krijg je sowieso ruzie 
onderling. Ten alle tijde één koppel apart, of minimaal 3 of meer koppels bij 
elkaar plaatsen in een groter verblijf. Het 3e koppel zebravinken zorgt ervoor 
dat de rust hersteld. 

Het wil niet klikken tussen twee zebravinken 

Het kan gebeuren, maar het komt eigenlijk zelden voor dat het niet klikt tussen 
een man en een pop. Zijn ze na enkele dagen nog ruzie aan het maken, dan 
wordt het niks, maar die kans is echt héél erg klein. Meestal merk je dit pas in 
de kweek, wanneer je weinig tot geen jongen krijgt kan het soms aan het 
koppel liggen. Het koppel kan niet goed klikken met elkaar, maar het kan ook 
andere oorzaken hebben. (conditie, omstandigheden, etc.) 
 

 


