
HEILIGE BIRMAAN 

Afgeleid van de GCCF en CFA standaard  

 
De Heilige Birmaan is een halflanghaarkat met 

points, prachtige blauwe ogen en witte voeten. 

Het is een imposante kat van gemiddelde grootte 
met een naar verhouding zware beenderstruc-

tuur. Het is een gespierd en harmonieus 

gebouwd dier. De kat maakt een levendige, 

intelligente indruk. Het kan tot twee jaar duren 
voor de vacht volledig is ontwikkeld.  

 

KOP 
Stevige kop, breed en afgerond. Vlak voor en 

tussen de oren bevinden zich kleine vlakke 

gedeelten. Neus gemiddeld van lengte en 
breedte. Volle wangen en een iets afgeronde 

snuit. Sterke, goed ontwikkelde kin. Het profiel 

toont een afgerond voorhoofd en een Romaanse 

neus. De Romaanse neus zorgt ervoor dat de 
neusgaten zich laag in het neusleertje bevinden. 

 

OREN 
Gemiddeld van grootte, aan de basis zijn de oren 

bijna even breed als hoog. De bovenkant van het 

oor is afgerond en heeft geen pluimpjes. Niet te 

hoog of te laag geplaatst. 
 

OGEN 

Bijna ronde ogen, met een heel licht verhoogde 
buitenste ooghoek. Blauw van kleur, hoe dieper 

en levendiger blauw, hoe beter. 

 
LICHAAM 

Stevig en gemiddeld van lengte, goed gespierd. 

Horizontale ruglijn. Poezen mogen proportioneel 

kleiner zijn dan katers. 
 

POTEN en VOETEN 

Stevige poten van gemiddelde lengte. Grote, 
ronde, stevige voeten.  

 

STAART 
Volbehaarde staart, lengte in verhouding tot het 

lichaam. 

 

VACHT 
De vacht is halflang tot lang en heeft een 

zijdeachtige structuur, die niet klit. Op het 

gezicht is de vacht kort, maar wordt naar de 
buitenzijde van het gezicht langer. Volle kraag 

rondom nek. Op de buik is de vacht enigszins 

gegolfd. 

 
AFTEKENING EN KLEUR 

Siamezenpatroon; masker, oren, poten en staart 

gekleurd in duidelijk contrast met lichaamskleur. 
Bij volwassen katten bedekt het masker het 

gehele gezicht, inclusief de snorhaarkussens en 

is met strepen verbonden aan de oren. 

De voorpoten hebben helderwitte, symmetrische 
handschoenen, eindigend in een rechte lijn en 

lopen niet verder dan de knik die gevormd wordt 

door de voet en de poot. 
De achterpoten hebben witte sokken, het wit 

loopt aan de achterzijde tot in een punt net iets 

onder de hak. De aftekening is bij voorkeur 
symmetrisch. De verhouding van de sokken en 

handschoenen is belangrijk. De kleur van alle 

voetzoolkussentjes is onbelangrijk. 

 
NIET TOEGESTAAN 

1. Gekleurde teen/tenen of vlekken in witte delen 

2. Het volledig ontbreken van één of beide 
sporen op de achterpoten 

3. Incorrecte oogkleur 

4. Perzische of Oosterse kopvorm 

5. Witte strepen op de voorkant van de 
voorpoten of die doorlopen voorbij het losse 

voetzooltje aan de binnenkant van de poot of op 

de achterzijde van de voorpoot. 
6. Zeer duidelijke asymmetrie in de 

voetmarkeringen 

7. Witte spots of vlekken anders dan op voeten, 
vooral op kin en de borst 

8. Geen correcte oogkleur 

9. Elke andere fout uit “the list of defects” 

 
PUNTEN 

Kop, incl. oren en oogvorm    30 

Lichaam/poten/voeten/staart    25                           
Handschoenen/laarsjes     20 

(Oog-)Kleur en vacht (lengte, textuur)   25                                       

Totaal     100 
 

 

 

 
 

 

 
 



KLEURSLAGEN 

 

SEAL POINT 
Points  diep zwartdonkerbruin 

Lichaam warm roomkleurig, helder licht  

bèige met licht gouden glans 
Neusleer zwartbruin 

Niet toegestaan te weinig gepigmenteerde neus  

  of filtrum (verticale sleuf in  

  bovenlip, ook wel bekend als  
  infranasale deuk) 

 

BLUE POINT 
Points  grijsblauwgrijs 

Lichaam blauwig ijswit, met koude 

kleurtoon 
Neusleer leisteenblauw 

Niet toegestaan te weinig gepigmenteerde neus  

  of filtrum 

 
CHOCOLATE POINT 

Points  melkchocoladebruin 

Lichaam ivoorkleurig 
Neusleer chocoladebruin 

 

LILAC POINT 

Points  rozeachtig grijs 
Lichaam gebroken magnoliawit 

Neusleer zacht lilac 

 
Niet toegestaan voor choc en lilac point 

1. duidelijke ringen in de staart bij volwassen 

dieren 
2. te weinig gepigmenteerde neus of filtrum 

 

RED POINT 

Points  oranjerood 
Lichaam licht crème met een vagelicht  

gouden glans zweem 

Neusleer roze 
 

CREAM POINT 

Points  crème 
Lichaam  gebroken wit met een vage  

gouden zweem 

Neusleer roze 

 
Opmerking: voor rood- en crèmepoint mogen de 

tabby-aftekening, strepen en staartringen niet als 

fout worden aangerekend, vooral niet bij kittens. 
Enige sproeten kunnen voorkomen op neus, 

lippen, oogleden en oren. Lichte sproeten bij 

volwassen dieren mogen niet worden 

aangerekend. 
 

TORTIE POINT 

Alle points (dus ook masker, benen en staart) 
moeten gemengd zwartbruin of melkchocolade-

bruin met schakeringen van donker en licht rood, 

of blauw of lilac met schakeringen van donker of 

licht crème zijn. Het aan- of afwezig zijn van een 
bles is onbelangrijk. De kleuren van de points 

hoeven niet gelijkelijk verdeeld te zijn, maar 

moeten wel minimaal de twee kleuren bevatten. 
Points komen voor in de kleuren seal -, blue-,  

chocolate- en lilac-point, gemengd met rood of 

crème.  
 

NIET TOEGESTAAN bij torties:  

Het ontbreken van één van de kleuren op één van 

de points. 
 

SEAL TORTIE POINT 

Points  bruin gemengd met schakeringen  
  van donker en licht rood 

Lichaam fawn met ongelijke schaduwing  

  van warmbruin en/of helder rood  

  op de rug en zijkant van de romp 
Neusleer            bruin en/of roze 

 

BLUE TORTIE POINT 
Points  blauw gemengd met schake- 

ringen van licht en/of donker  

crème 
Lichaam gebroken wit met ongelijke  

schaduwing van helder blauw 

en/of crème op de rug en zijkant  

  van de romp 
Neusleer blauw en/of roze 

 

CHOCOLATE TORTIE POINT 
Points  melkchocoladebruin gemengd 

met schakeringen van donker en 

lichtrood 
Lichaam ivoorkleurig met ongelijke  

  schaduwing van helder  

  chocoladebruin en/of helder rood  

  op de rug en zijkant van de romp 
Neusleer chocolate en/of roze 

 

 
 



LILAC TORTIE POINT 

Points  lilac gemengd met schakeringen  

  van licht en/of donker crème 
Lichaam gebroken wit (magnolia) met 

  ongelijke schaduwing van licht  

lilac en/of licht crème op de rug  
en zijkant van de romp 

Neusleer rose-achtig lilac en/of roze 

 

TABBYPOINT 
Voorzien van een duidelijke ‘tabby M’ op het 

voorhoofd, licht gekleurde bril en gevlekte 

neushaarkussentjes. Eénkleurige oren zonder 
strepen, maar met de duimafdruk die minder 

duidelijk is bij verdunde kleuren en gevlekt is bij 

tortietabby points. De poten moeten duidelijke, 
in verschillende grootte, onderbroken strepen 

en/of ringen hebben, met duidelijke markeringen 

op de achterkant van de achterpoten tot de hak. 

De staart moet duidelijk gedefineerde, in grootte 
verschillend, ringen hebben eindigend in een 

volledig effen staartpunt. 

 
Aftekening is duidelijk/scherp, bij verdunde 

kleuren minder duidelijk/scherp. 

 

Opmerkingen: 
1. Het neusleertje is roze-achtig en moet omlijnd 

zijn in de genetische kleur of overeenkomen met 

de kleurtoon van de points 
2. Markeringen bij kittens zijn minder duidelijk 

gedefinieerd 

3. Een geringde staart verdient de voorkeur, 
maar een effen bovenkant en geringde onderkant 

van de staartpunt is géén fout 

 

NIET TOEGESTAAN BIJ TABBY POINT 
Effen points 

 

SEAL TABBYPOINT 
Points  donkerbruine markeringen op  

een lichtbruine agouti 

grondkleur 
Lichaam helder licht bèige met een licht  

  gouden zweem 

 

BLUE TABBY POINT 
Points  blauwe markeringen op een licht  

  bèige agouti grondkleur 

Lichaam blauwig wit 
 

CHOCOLATE TABBY POINT 

Points  melkchocolade bruine  

  markeringen op een licht bronze  
  agouti grondkleur 

Lichaam ivoorkleurig 

 
LILAC TABBY POINT 

Points  lilac markeringen op een licht  

  bèige agouti grondkleur 

Lichaam gebroken wit (magnolia) 
 

RED TABBY POINT 

Points  rijk rode markeringen op een  
  licht abrikooskleurige agouti  

  grondkleur 

Lichaam licht crème met een licht gouden  
zweem 

 

CREME TABBY POINT 

Points  crème markeringen op een  
  lichter crème agouti grondkleur 

Lichaam gebroken wit met een vage  

  gouden zweem 
 

TORTIE TABBY POINT 

De kleurenslagen in deze variëteit laten een 

normaal tabbypatroon zien waar overheen een 
schaduwing van licht en donker rood of crème is 

waar te nemen. De mate en distributie van de 

tortie-delen zijn niet belangrijk, behalve dan dat 
beide elementen (tortie en tabby) duidelijk 

zichtbaar zijn. 

 
Opmerking: De neus moet roze gevlekt en 

gepigmenteerd zijn en omlijnd zijn met de 

genetische kleur. Het patroon bij kittens is nog 

niet zo duidelijk. Een gestreepte staart is 
wenselijk, een gekleurde staartpunt die aan de 

onderzijde geringd is, is geen fout. 

 
SEAL TORTIE TABBY POINT 

Points  donkerbruine markeringen op  

  een lichtbruine agouti grond- 
kleur, overdekt en gemengd met  

schakeringen van donker en licht 

crème 

Lichaam fawn met ongelijke schaduwing  
  van warm bruin en/of licht rood  

  op de rug en zijkant van de romp 

 
 



BLUE TORTIE TABBY POINT 

Points  blauwe markeringen op een licht  

  bèige agouti grondkleur, over- 
dekt en gemengd met schake- 

ringen van donker en licht crème 

Lichaam gebroken wit met ongelijke  
  schaduwing van lichtblauw en/of  

  crème op de rug en de zijkant  

  van de romp 

 
CHOCOLATE TORTIE TABBY POINT 

Points   melkchocolade bruine 

markeringen op een licht bronze 
agouti ondergrond, overdekt en  

gemengd met schakeringen van 

donker of licht rood 
Lichaam ivoorkleurig met ongelijke  

  schaduwing van licht chocolate  

  en/of licht rood op de rug en de  

  zijkant van de romp 
 

LILAC TORTIE TABBY POINT 

Points  lilac markeringen op een licht  
  bèige agouti grondkleur, over- 

dekt en gemengd met schake- 

ringen van donker en licht crème 

Lichaam gebroken magnoliawit met 
ongelijke schaduwing van licht  

lilac en of licht crème op de rug 

en de zijkant van de romp 
 

Fout bij alle tortie-tabby points:  

Effen gekleurde points 
 

Patroon: zie algemeen gedeelte. 
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