AMERICAN CURL

Langhaar en korthaar

schouderhoogte. Diepte van borst en flanken is
gemiddeld.

Afgeleid van de CFA standaard
Het meest opvallende aan de American Curl
die voor het eerst ontdekt werd 1981 in Zuid
Californië, zijn de aantrekkelijke en uniek
gekrulde oren.
American Curls zijn goed geproportioneerd,
normaal gespierd, met een semi-oosterse
bouw. Ze zijn alert, actief en hebben een zacht,
gelijkmatig karakter.

KOP
Gematigde wig zonder platte vlakken, iets
langer dan breed, met geleidelijke overgangen.
Profiel: de rechte neus is gemiddeld van lengte
en gaat via een lichte glooiing zonder
onderbreking over in een afgerond voorhoofd.
Afgerond snuitje met weinig pinch.
Rechte lijn van neuspunt naar stevige kin.
OREN
De krul moet minstens 90 graden bedragen,
maar niet meer dan 180 graden, met stevig
kraakbeen van de oorbasis tot tenminste 1/3
van de hoogte van het oor.
Oorvorm: wijd en open aan de basis.De oren
vertonen van voren gezien een lichte
boogvorm achterwaarts. De punten zijn
afgerond en beweeglijk.
De oren zijn gemiddeld van grootte, staan
rechtop op het kruispunt van kaaklijn en
schedeldak.
Beharing gewenst.
n.b.:Als een American Curl oplettend kijkt en
de oren naar voren gedraaid staan kun je een
lijn trekken langs de buitenrand van het oor
door de punt en moet je uitkomen op het
midden van de schedel.
OGEN
Vrij groot, walnootvormig d.w.z.ovaal
bovenooglid en rond onderooglid.
Stand: licht schuin geplaatst, met de breedte
van een oog ertussen.
Kleur: helder, schitterend. De kleur is
onafhankelijk van de vachtkleur behalve bij de
points, daarvan moet de oogkleur blauw zijn.
LICHAAM
Rechthoekig en gemiddeld van grootte, semioosters, de lengte is anderhalf maal de

STAART
Beweeglijk, breed aan de basis, smal
toelopend.
In verhouding met het lichaam.

POTEN EN VOETEN
Middellang en recht, in verhouding met het
lichaam. Botstructuur gemiddeld; niet fijn en
niet zwaar.
Ronde voeten, gemiddeld van grootte.
NEK
Gemiddeld van lengte
VACHTKLEUR EN STRUCTUUR
Alle kleuren zijn toegestaan zowel in langhaar
als in korthaar.
Langhaar:
Halflange vacht met een fijne structuur,
zijdeachtig, aanliggend en weinig ondervacht.
De staart is vol en bossig behaard.
Korthaar:
Korte vacht, zacht, zijdeachtig, aanliggend,
weinig ondervacht, veerkrachtig. Vacht van de
staart heeft dezelfde vachtlengte als van het
lichaam.
NIET TOEGESTAAN
1-oren: laaggeplaatst
2-oren: abrupte verandering van richting
zonder correcte krul
3-oren: horizontale of verticale plooi
4-oren: binnenoor heeft een gerimpeld
oppervlak
5-lijf: buisvormig of cobby
6-neus: diepe stop
7-vacht; veel onderwol, ruige of te zachte
structuur, zware kraag bij de langhaar
N.B: Bestraf geen witte vlekken
ZEER GOED
1-“extreme curl” bij volwassen dieren d.w.z.
als de punt van het oor de schedel of de
achterkant van het oor raakt.
2- rechte of mismaakte oren
3- dikke oren of oren die geheel gevormd zijn
door kraakbeen
4- geen stevig kraakbeen in de ooraanzet
5- staartafwijkingen
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