
SIAMEES, BALINEES, FOREIGHN 

WHITE en SEYCHELLOIS 

Vertaald uit de GCCF standaard. Voor de 
Seychellois is de FIFe standaard gebruikt. 

 

SIAMEES 
De Siamees is een elegante, harmonieus 

gebouwde kat met een lang slank lichaam, 

fijne lange poten, ovale voeten en een lange 

dunne staart. 
De wigvormige kop wordt gedragen op een 

lange slanke nek. 

De kat maakt een levendige en intelligente 
indruk. 

 

KOP 
Lange goed geproportioneerde wigvormige 

kop, die breed is tussen de oren. De lijnen van 

de wig lopen zonder onderbreking naar een 

fijne snuit. 
In profiel gezien is de neuslijn recht en gaat 

zonder onderbreking over in de afgeronde lijn 

van het voorhoofd. 
Stevige kin en goed sluitend gebit. 

Lange slanke nek. 

 

OREN 
Vrij grote, puntig lijkende oren, breed aan de 

basis. 

De oren zetten de lijnen van de wig voort. 
Indien de oorstand van de volwassen Siamees 

te hoog of te laag is, verstoort dit de perfecte 

wigvorm van de kop van de Siamees. 
 

OGEN 

Amandelvormige ogen die schuin geplaatst 

zijn, maar niet diep liggen. 
Het derde ooglid mag niet meer dan de uiterste 

ooghoek bedekken. 

Oogkleur: Stralend eenkleurig diepblauw. 
 

LICHAAM, POTEN, VOETEN 

Lang, slank, goed gespierd buisvormig lichaam 
met een oplopende ruglijn, doordat de 

achterpoten langer zijn dan de voorpoten. 

De poten zijn lang en slank met kleine ovale 

voetjes. 
 

STAART 

Lange zweepstaart, smal aan de basis en taps 
uitlopend in een fijne punt. 

 

VACHT 

Erg kort, fijn, glanzend en glad aanliggend. 
 

AFTEKENING bij de POINTS 

De points bevinden zich op de kop als masker, 

op de oren, poten, voeten en staart. 
Het masker is door strepen met de oren 

verbonden. 

Alle points hebben dezelfde basiskleur. 
Er moet een duidelijk contrast zijn tussen 

points en lichaamskleur. 

N.b.: De kleurontwikkeling bij kittens verloopt 

langzaam, vooral bij de chocolates, cinnamons, 
lilacs en fawns. 

 

AFTEKENING bij de TABBYPOINTS 
Het masker, de poten en de staart hebben een 

duidelijke tabby-aftekening in dezelfde kleur. 

De kleur op de poten mag iets lichter zijn. 
Masker: Een duidelijke zichtbare 

streeptekening, vooral rond de ogen en de 

neus. Op het voorhoofd een scarabee. 

Duidelijke strepen op de wangen en donker 
gekleurde snorhaarkussens. 

Oren: Een effen pointskleur met een zo 

duidelijk mogelijke duimafdruk. 
Poten: Scherp afgetekende strepen van 

verschillende grootte. Laarsjes op de 

achterkant. 

Staart: Veel duidelijke ringen van 
verschillende grootte, bij voorkeur over de 

gehele lengte van de staart en de onderzijde. 

Een effen staartpunt in de kleur van de 
aftekening. 

Neusleer: Mag totaal gekleurd zijn of roze 

omrand in de kleur van de aftekening. 
 

AFTEKENING bij de TORTIES 

De beide kleuren zijn op alle points zichtbaar, 

gemêleerd of in vlekken.  
Aanwezigheid van een bles niet vereist. 

 

AFTEKENING bij de TORBIES 
De hoeveelheid rood/crème en de verdeling is 

niet belangrijk. 

 
BEOORDELING 

GOED 

1. Witte vlekken. 

 
NIET TOEGESTAAN 

1. Erg zwakke kin. 

2. Vlekken in de ogen. 
3. Groene tint of groene ring in ogen. 

4. Fletse of te lichte oogkleur. 

5. Niet correcte kleur neusleer en/of 

voetzolen. 
6. Geheel gekleurde kop (hood). 



7. Tabbypoints: Geen duidelijke tabby-

aftekening op de kop. 

8. Tabbypoints: Ontbreken van ringen op ten 
minste de helft van de staart. 

9. Tabbypoints: Niet dezelfde basiskleur op de 

points. 
10. Torties: Ontbreken van één van de kleuren 

op één van de points. 

11. Te lage oorstand bij volwassen katten 

 
FOUT 

1. Te hoge oorstand bij volwassen katten. 

2. Geen contrast tussen points en 
lichaamskleur. 

 

KLEURSCHAKERINGEN VAN DE POINTS 
EN TABBYPOINTS 

N.b.: De schaduwing van het lichaam bij 

tabbypoints dient net zo te worden beoordeeld 

als bij de effen point Siamees. 
 

SEAL 

Points:  Diep warm zwartbruin. 
Lichaam: Warm roomkleurig. 

Neusleer: Zwartbruin. 

Voetzolen: Zwartbruin. 

FOUT  
1. Koude lichaamskleur. 

2. Koude pointskleur. 

3. Zware ghostmarking. 
 

BLUEPOINT 

Points:  Lichtblauw. 
Lichaam:  IJswit. 

Neusleer: Leisteenblauw. 

Voetzolen: Blauw. 

FOUT 
1. Warme lichaamskleur. 

2. Geen compleet masker. 

 
CHOCOLATEPOINT 

Points:  Melkchocoladebruin. 

Lichaam: Ivoorkleurig. 
Neusleer: Chocoladebruin. 

Voetzolen: Oudroze. 

TOEGESTAAN 

De kleur op de poten mag iets lichter zijn dan 
de kleur van de overige points. 

NIET TOEGESTAAN 

1. Koude donkere pointskleur. 
2. Zwaar geschaduwd lichaam. 

 

 

 
 

LILACPOINT 

Points:  Rozeachtig grijs. 

Lichaam: Magnoliawit. 
Neusleer: Zacht lilac. 

Voetzolen: Oudroze. 

NIET TOEGESTAAN 
1. Koude lichaamskleur. 

2. Geen roze tint in de pointskleur. 

3. Te bruine, te blauwe pointskleur. 

4. Verschillende kleuren op de points. 
5. Zwaar geschaduwd lichaam. 

 

CINNAMONPOINT 
Points:  Warm kaneelkleurig. 

Lichaam: Ivoorkleurig. 

Neusleer: Licht kaneelkleurig roze. 
Voetzolen: Zalmroze. 

TOEGESTAAN 

De kleur op de poten mag iets lichter zijn dan 

de kleur van de overige points. 
NIET TOEGESTAAN 

1. Koude  lichaams of pointskleur. 

 
FAWNPOINT 

Points:  Lichte koele zandkleur. 

Lichaam: Magnoliawit. 

Neusleer: Zalmroze. 
Voetzolen: Licht zalmroze. 

NIET TOEGESTAAN 

1. Koude  lichaams- of pointskleur. 
 

CARAMELPOINT 

Points: Blauwachtig bruin, donkerder 
dan lilac. 

Lichaam: Magnoliawit. 

Neusleer: Donker lilac. 

Voetzolen: Roze tot donker lilac. 
NIET TOEGESTAAN 

1. Verschillende kleuren op de points. 

 
REDPOINT* 

Points:  Oranjerood. 

Lichaam: Gebroken wit. 
Neusleer: Roze. 

Voetzolen:  Roze. 

TOEGESTAAN 

Ghostmarking op de points. 
De kleur op de poten mag iets lichter zijn dan 

de kleur van de overige points. 

NIET TOEGESTAAN 
1. Koele of fletse kleur op points en lichaam. 

 



CREAMPOINT* 

Points:  Koel crème. 

Lichaam: Gebroken wit. 
Neusleer: Roze. 

Voetzolen: Roze. 

TOEGESTAAN 
Ghostmarking op de points. 

De kleur op de poten mag iets lichter zijn dan 

de kleur van de overige points. 

NIET TOEGESTAAN 
1. Warme kleur crème op points en lichaam. 

 

APRICOTPOINT* 
Points: Warm abrikoos, bij volwassen 

dieren met een iets donkerder 

bestuiving. 
Lichaam: Warm, crème-achtig wit. 

Neusleer: Roze. 

Voetzolen: Roze.  

TOEGESTAAN 
Ghostmarking op de points. 

De kleur op de poten mag iets lichter zijn dan 

de kleur van de overige points, maar kleur 
moet aanwezig zijn op de laarsjes. 

Tinnen gloed op de ghostmarking bij 

volwassen dieren. 

Schaduwing in de kleur van de points. 
NIET TOEGESTAAN 

1. Koele kleur crème op de points en het 

lichaam. 
 

* Sproeten kunnen voorkomen op neus, 

voetzolen oogleden en oren. Iets  
sproeten mag niet worden bestraft. 

 

 

 

BALINEES 

Type, aftekening en kleurschakeringen: Zie 

Siamees. 
 

VACHT 

Tamelijk lange, fijne zijdeachtige vacht zonder 
wollige ondervacht. De vacht ligt glad aan.  

Bij de kin, nek en staart kan de vacht de 

neiging hebben te golven. De voorkeur wordt 

gegeven aan het ontbreken van een kraag. 
N.b: kittens mogen een kortere vacht hebben. 

 

STAART 
Pluimstaart. 

 

 

 

 

FOREIGN WHITE 

Type en vacht: Zie Siamees. 

 
KLEUR: 

Zuiver wit, zonder vlekken of tekening. 

Neusleer en voetzolen: Roze. 
NIET TOEGESTAAN 

1. Gekleurde haren bij volwassen dieren. 

 

 

 

SEYCHELLOIS 

De Seychellois komt voor in een korthaar en 
langhaar versie (respectievelijk SYS en SYL). 

Het is een Siamees/Balinees met wit.  

Voor type, aftekening, vacht en 
kleurschakeringen: Zie Siamees en Balinees. 

De beoordeling GOED zoals vermeld voor 

witte vlekken bij de Siamees geldt dus niet 

voor de Seychellois. 
 

WIT 

Bij de Seychellois worden, afhankelijk van de 
hoeveelheid wit, de variëteiten Van, Harlekijn 

en Particolour onderscheiden. Voor de 

beschrijving van deze variëteiten, inclusief hun 

beoordelingen, wordt verwezen naar het 
Algemeen Gedeelte. 

 

 
PUNTENTELLING 

 

 Siam/SYS Foreign 
white 

Balinees/SYL 

Kop 15 15 15 

Oren 5 5 5 

Oogvorm/Plaatsing 5 5 5 
Lijf 15 15 15 

Poten/Voeten 5 10 5 

Staart 5 10 5 
Oogkleur 15 15 15 

Pointskleur 10  10 

Lichaamskleur 15 15 10 
Vachtstructuur 10 10 15 

 

Totaal 

 

100 

 

100 

 

100 
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