OOSTERS KORTHAAR, MANDARIN
Vertaald uit de GCCF standaard
Type: zie Siamees
OOGKLEUR
Helder eenkleurig groen.
Voor alle Oosters Kortharen geldt:
beoordeling GOED
witte vlekken, behalve bij de particolours
NIET TOEGESTAAN
1-verspreide witte haren, uitgezonderd rood en
crème
2-haren zeer slecht doorgekleurd
3-zwakke kin
4-te lange, stugge of niet goed gesloten vacht
5-onregelmatigheid in de staart
6-geen juiste oogkleur of anders gekleurde
vlekken in het oog
7-te lage oorstand bij volwassen katten
FOUT
1-te hoge oorstand bij volwassen katten
Voor de beschrijvingen van de tabby’s en de
zilvers: zie algemeen gedeelte
Naast de algemene fouten gelden voor de
Oosters Korthaar tabby:
NIET TOEGESTAAN:
1-agoetiharen in de aftekening
2-geen correcte aftekening
3-geen contrast tussen aftekening en
grondkleur
4-wit van de kin, wat het snuitje bedekt of
doorloopt tot over de halsband, m.u.v.
silvertabbys
5-geen correcte kleur aftekening of geen
correcte grondkleur
6-haren van de aftekening vertonen een bleke
haarbasis, m.u.v. ticked tabby’s en silver
tabby’s
7-effen rugdek bij volwassen dieren van
spotted en ticked tabby’s:
8-zichtbaar patroon op lichaam bij ticked
tabby’s

Puntentelling
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MANDARIN
Type: zie Siamees
Vachtstructuur:
Tamelijk lange, fijne zijdeachtige vacht
zonder wollige ondervacht, ligt glad aan.
Pluimstaart. Bij de kin, nek en staart kan de
vacht de neiging hebben te golven.
De voorkeur wordt gegeven aan de
afwezigheid van een kraag.
N.B. kittens mogen een kortere vacht hebben.
Beoordeling GOED
witte vlekken
NIET TOEGESTAAN
1-erg zwakke kin
2-geen correcte oogkleur of anders gekleurde
vlekken in de ogen
3-wollige of stugge vacht
4-vlekkerige vacht op het lichaam
m.u.v.Zilvers
De langere gedeeltes van de vacht kunnen iets
lichter van kleur zijn.
5-tabby`s: geen correct patroon
6-te lage oorstand bij volwassen katten
FOUT
1-te hoge oorstand bij volwassen katten
OKH en MANDARIN KLEUREN

N.B.: Voor de tabby’s geldt:
Neusleer: mag totaal gekleurd zijn of roze
omrand in de kleur van de aftekening.

Mandarin

ZWART
Vachtkleur: zwart.
Voetzolen en neusleer: zwart

N. T. bruine gloed in de vacht
BLAUW
Vachtkleur: middelblauw
Neusleer: leisteenblauw
Voetzolen: blauw
N.T.: bruine gloed in de vacht
CHOCOLATE
Vachtkleur: warm chocoladebruin
Neusleer: chocoladebruin
Voetzolen: rozebruin
N.T.: doffe grijsbruine vachtkleur
LILAC
Vachtkleur: roze-achtig grijs
Neusleer: zacht lila Voetzolen: oudroze
N.T.: bruine gloed in de vacht
te koude, naar blauw neigende vachtkleur
CINNAMON
Vachtkleur: warm kaneelkleurig
Neusleer: licht kaneelkleurig
Voetzolen: zalmroze
FAWN
Vachtkleur: koele zandkleur
Neusleer: licht zandkleurig roze
Voetzolen: licht zalmroze
CARAMEL
Vachtkleur: koele kleur blauwachtig bruin met
metaalglans, donkerder dan
lavendel
Neusleer: donker lila
Voetzolen: oud-roze tot donker lilac
ROOD
Vachtkleur: oranjerood
Voetzolen en neusleer: roze
CRÈME
Vachtkleur: koel crème
Neusleer en voetzolen: roze
APRICOT
Vachtkleur: lichtoranje (abrikoos)
Neusleer voetzolen: roze
WIT
Vachtkleur: zuiver wit
Neusleer voetzolen:roze
BLACK (BROWN) TABBY
Aftekening: zwart

Grondkleur: warmbruin
Neusleer: steenrood, zwart omrand.
Voetzolen: zwart
BLUE TABBY
Aftekening: middelblauw
Grondkleur: beige
Neusleer: roze leisteenblauw omrand
Voetzolen: blauw
CHOCOLATE TABBY
Aftekening: warm chocoladebruin
Grondkleur: warm bronskleurig
Neusleer: roze chocoladebruin omrand
Voetzolen: rozebruin
LILAC TABBY
Aftekening: rozeachtig grijs
Grondkleur: beige
Neusleer: roze zacht lila omrand is;
Voetzolen: oud-roze
CINNAMON TABBY
Aftekening: warm kaneelkleurig
Grondkleur: licht bronskleurig
Neusleer: roze kaneelkleurig omrand.
Voetzolen: zalmroze.
FAWN TABBY
Aftekening: koele zandkleur
Grondkleur: zeer licht beige
Neusleer: roze zandkleurig omrand
Voetzolen: licht zalmroze.
CARAMEL TABBY
Aftekening: koele tint blauwachtig beigebruin,
met metaalachtige glans
Grondkleur: warm beige
Neusleer: roze donker lilac omrand
Voetzolen: oud-roze tot donker lilac
RED TABBY
Aftekening: diep oranjerood
Grondkleur: licht oranjerood
Neusleer en voetzolen: steenrood of roze.
CREAM TABBY
Aftekening: koel crème
Grondkleur: koel, heel licht crème
Neusleer en voetzolen: roze.
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