OCICAT
Afgeleid van de CFA standaard. De classic
patroonbeschrijving is afgeleid van de GCCF
standaard.
De Ocicat is een gemiddeld tot grote kat met
een goed gespierd, stevig lichaam en volle
borst. Desondanks is de kat elegant én lenig.
KOP
De kop heeft een matige wigvorm, met een
lichte hoek in de overgang van snuit naar kaak.
Het profiel heeft een zichtbare lichte glooiing
van neusbrug tot wenkbrauw. De snuit is
breed, geeft een vierkante indruk en heeft een
lichte pinch. Stevige kin met goed sluitend
gebit. Volwassen katers mogen katerwangen
hebben.
OREN
Vrij grote oren, geplaatst op de uiterste hoeken
van de kop en de contouren van de kop
volgend. De oren maken een hoek van 45
graden ten opzichte van een over de bovenkant
van de oogkassen getrokken denkbeeldige
horizontale lijn. Vertikale pluimpjes zijn een
bonus.

OGEN
Grote amandelvormige ogen, iets schuin
geplaatst. De ruimte tussen de ogen moet meer
dan de breedte van één oog bedragen. Alle
oogkleuren (behalve blauw) zijn toegestaan,
onafhankelijk van de vachtkleur. Een intense
oogkleur verdient de voorkeur.
LICHAAM
Stevig, krachtig, relatief lang en goed gespierd
lichaam, met diepte en volheid, maar nooit
grof. Aanzienlijke beender- en
spierontwikkeling die de kat verrassend veel
gewicht geeft voor zijn grootte. Rechte tot licht
oplopende ruglijn. Vrij diepe borst. Elegante
gebogen nek.
POTEN EN VOETEN
Stevige, middellange, gespierde poten in goede
verhouding met het lichaam. Ovale en
compacte voeten, qua grootte in verhouding tot
de poten.

STAART
Vrij lange staart, niet al te dun, enigszins taps
toelopend. De haren van de staartpunt zijn, in
tegenstelling tot de rest van het lichaam, nonagoeti en in de genetische kleur.
VACHTSTRUCTUUR
Korte, gladaanliggende, satijnachtige,
glanzende vacht, zonder onderwol.
TICKING
Alle haren, behalve die van de staartpunt, zijn
ticked. De uiteinden van haren in de aftekening
zijn donker geticked, terwijl de uiteinden van
haren van de grondkleur geticked zijn in de
bijpassende lichtere kleur.
VACHTKLEUR
Helder en opvallend, lichter gekleurd rond de
ogen, op de kin en onderkaak. Donkerste kleur
is te vinden op de staartpunt.
CONTRAST
De Ocicat heeft een donkere spotted tabby
tekening. De aftekening op het gezicht, poten
en staart kan donkerder zijn dan op het
lichaam. De grondkleur kan op de rug
donkerder zijn, maar lichter op de onderzijde,
kin en onderkaak.
De Ocicat classic heeft een donkere blotched
tabby tekening. Beide hebben een lichte
grondkleur. De tekening is vanuit alle hoeken
duidelijk waarneembaar. Lichter gekleurde
katten tonen minder contrast dan de donker
gekleurde katten.
AFTEKENING OCICAT SPOTTED
Kenmerkende ‘tabby-M’ op het voorhoofd. De
markering daarvan loopt door over het hoofd
en tussen de oren, om daarna laag in de nek en
op de schouders te breken in kleine spots. Op
de borst niet-gesloten halsbanden, hoe vaker
een band is onderbroken, hoe beter. Het
onderste deel van de benen heeft onderbroken
ringen. Op de schouders en achterpoten ronde,
rijkelijk verdeelde spots, die zover mogelijk
naar beneden doorlopen. Rijen ronde spots
lopen vanaf de schouderbladen evenwijdig aan
de rugwervels tot de staart. Over de zijkanten
van het lichaam bevinden zich grote, goed
verdeelde duimafdruk-vormige spots in een
verdeling die aan het blotched tabby patroon
doet denken. De staart heeft horizontale
penseelstrepen, bij voorkeur afgewisseld met
spots. De buik heeft een lichtere grondkleur en

is gespot. De ogen zijn omrand met de
donkerste kleur, met daarom heen de lichtste
kleur, het zgn. mascara effect.
AFTEKENING OCICAT CLASSIC
De Ocicat classic is een blotched tabby. Het
ideale patroon van de Ocicat classic is
symmetrisch en identiek aan de vereisten van
het klassieke blotched tabby patroon van het
Algemene Gedeelte. De staart heeft brede
complete ringen, hoe meer hoe beter. Op de
poten strepen die zo ver mogelijk doorlopen tot
op de voeten en overgaan in spots. De buik
heeft spots en een duidelijk lichtere kleur. De
punt van de staart is effen. Grondkleur en
aftekening dienen met elkaar in balans te zijn.
KLEUREN
De Ocicat komt voor in de kleuren black
(tawny), blue, chocolate, lilac, cinnamon en
fawn tabby. Wit is alleen toegestaan rond de
ogen, neusgaten, kin en bovenste deel van de
keel. De genoemde kleuren komen ook in
combinatie met zilver voor. Rood, crème of
torties zijn niet toegestaan.
Beoordeling GOED
1. Wit medaillon of witte vlekken, anders
dan rond de ogen, neusgaten, op de kin
of bovenste deel van de keel
2. Blauwe ogen
3. Lange vacht
4. Kleuren rood, crème en torbies
5. Knikstaart of andere misvorming
6. Polydactilie
Tawny (black) tabby
Kleur markering: zwart of donkerbruin
Grondkleur:
rossig of brons
Kleur neusleer: steenrood, zwart omrand
Kleur voetzolen: zwart of bruinzwart
Kleur staartpunt: chocolate
Chocolate tabby
Kleur markering: chocolate
Grondkleur:
warm ivoorkleurig
Kleur neusleer: roze, chocolate omrand
Kleur voetzolen: chocolate met roze zweem
Kleur staartpunt: chocolate
Cinnamon tabby
Kleur markering: cinnamon
Grondkleur:
warm ivoorkleurig
Kleur neusleer: roze, cinnamon omrand
Kleur voetzolen: roze of roze-rood

Kleur staartpunt: cinnamon
Blauw tabby
Kleur markering: blauw
Grondkleur:
licht-blauw of bruingeel
Kleur neusleer: roze, donkerblauw omrand
Kleur voetzolen: blauw
Kleur staartpunt: blauw
Lilac tabby
Kleur markering: lilac
Grondkleur:
licht geelbruin tot
ivoorkleurig
Kleur neusleer: roze, donker lilac omrand
Kleur voetzolen: rozig lilac
Kleur staartpunt: lilac
Fawn tabby
Kleur markering: fawn
Grondkleur:
licht ivoorkleurig
Kleur neusleer: roze, fawn omrand
Kleur voetzolen: roze
Kleur staartpunt: fawn
Zilver-reeks: Gelijke kleur voor markering,
neusleer, voetzolen en staartpunt als de nonzilvers, maar op een zilver agoeti grondkleur.
PUNTENTELLING
Kop
Schedel
Snuit
Oren
ogen
oogkleur
Lichaam
lichaam
poten/voeten
staart
Vacht
Kleur
structuur
contrast
patroon
Totaal

5
10
5
5
5
15
5
5
5
5
10
25
100
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