SNOWSHOE
Afgeleid van de GCCF en ACFA standaarden.
De Snowshoe is een kat van een gematigd
oosters type en stamt uit de Amerika. De kat
combineert de forsheid van de korthaar huiskat
met de lengte van de Siamees. Het lichaam
moet goed gebalanceerd zijn, niet te groot en
niet te klein, stevig en gespierd. Het straalt
alertheid en kracht uit, met het uiterlijk van een
renner in plaats van een gewichtheffer. Door
de combinatie van points, het witte patroon en
het gematigde lichaam wordt de Snowshoe
afwijkend van alle andere rassen. De kat heeft
een sprankelende persoonlijkheid en is zeer
aanhankelijk.
KOP
Gematigd wigvormige kop met iets afgeronde
contouren, even breed als lang, gemiddeld van
grootte en in verhouding met het lichaam. De
schedel is iets afgerond, overgaand in een vrij
plat voorhoofd. Hoge jukbeenderen met
afgeronde contouren. De neus is recht, van
gemiddelde lengte en in verhouding met de
rest van de kop. Een licht glooiend profiel gaat
zonder duidelijke stop over in het voorhoofd,
waardoor twee platte vlakken ontstaan. Goed
ontwikkeld snuitje, niet extreem breed of
puntig of vierkant. Sluitend gebit, stevige kin.
NEK
Gemiddeld van lengte, in verhouding met het
lichaam.
OREN
Middelmatig groot, breed aan de basis met iets
afgeronde punten en wat beharing in het
binnenoor. Alert, niet te wijd uit elkaar, maar
ook niet dicht bij elkaar, waardoor de lijnen
van de wig worden voortgezet.
OGEN
Niet te grote walnootvormige ogen, iets langer
dan breed en iets schuin geplaatst naar de basis
van de oren. De buitenrand ligt even hoog als
de oorbasis. De ruimte tussen de ogen is net zo
groot als de breedte van een oog. Niet
diepliggend of uitstekend.

OOGKLEUR
Helder, stralend blauw, hoe dieper hoe beter.
Turquoise of bleke oogkleur ongewenst.
LICHAAM
Lang maar niet extreem lichaam, gemiddeld
van grootte, met gematigd oosterse
botstructuur en spieren, krachtig maar niet dik.
Voelt krachtiger en zwaarder aan dan het lijkt.
Poezen zijn iets kleiner dan katers.
POTEN, VOETEN
Slanke poten, tamelijk lang, in verhouding met
het lichaam. Gematigde botstructuur. Korte
ovale voeten van gemiddelde grootte.
STAART
Gemiddeld van dikte aan de basis, iets taps
uitlopend naar de staartpunt. Gemiddeld tot
lang, in verhouding met het lichaam.
VACHTSTRUCTUUR
Gematigd kort, zonder duidelijke ondervacht.
Glad, glanzend en goed aanliggend. Gematigd
dichte structuur en veerkrachtig.
VACHTPATROON
Siamees patroon (point, tabby, tortie) met vier
witte voeten, een wit snuitje en niet meer dan
1/3de wit. Het kleurpatroon wordt
onderscheiden in het ideale witpatroon en het
acceptabele minimum/maximum witpatroon.
Hoe verder het patroon afwijkt van het ideale,
hoe zwaarder dit aangerekend moet worden.
Het ideale Snowshoe snuitje bestaat uit een wit
snuitje in de vorm van een omgekeerde “V”
die begint bij de neusbrug en naar beneden toe
zich uitbreidt over de neus, de snorhaarkussens
en de kin, maar niet verder dan de buitenkant
van de ogen. De kin is wit. Een wit slabbetje
op de borst en wit op de buik is normaal. De
minimaal en maximaal acceptabele
hoeveelheid wit varieert van slechts een witte
snor of een wit blesje tot een omgekeerde “V”
die direct onder de ogen zich al haverwege de
ogen uitstrekt.
Het ideale voetenpatroon bestaat uit gelijke
witte laarsjes tot aan het polsgewricht van de
voorpoten en gelijke witte laarsjes tot net
onder het enkelgewricht van de achterpoten.

De acceptabele minimum/maximum
hoeveelheid wit op de voorpoten varieert van
alleen witte tenen tot wit dat zich uitstrekt tot
aan het carpaal kussen. Voor de achterpoten
varieert dit van ½ cm boven de tenen tot ½ cm
boven het enkelgewricht.
KLEUR
Alle kleuren van de Siamees point, tabby en
tortie zijn toegestaan. Zie hiervoor de
standaard van de Siamees, inclusief
beoordelingen. Een iets zwaardere schaduwing
op het lichaam dan bij de Siamees is
toegestaan. Het witpatroon moet uniform zijn
en niet onderbroken door points- of
lichaamskleur. Neusleer en voetkussentjes
mogen roze zijn of in de kleur behorend bij de
points, of een combinatie daarvan.
N.B.: Het type is belangrijker dan het patroon.
Een kat met een goed type en een minder goed
patroon heeft de voorkeur boven een kat met
een minder goed type en een goed patroon.
BEOORDELING
GOED
1. Elke afwijking uit de list of defects van
het Algemeen Gedeelte.

FOUT
1. Te lange of te ronde kop.
2. Kleine ronde oren.
3. Ronde of te schuin geplaatste ogen.
4. Bleke oogkleur.
5. Dunne of zweepstaart.
6. Dubbele of pluchen vacht.
7. Grove of harde vachtstructuur.
8. Vlekken van points- of lichaamskleur in
het wit.
9. Geen pointskleur boven het witpatroon op
de poten.
10. Te lange poten.

PUNTENTELLING:
Kop
Oren
Ogen
Lichaam, nek en
beenderstructuur
Poten en voeten
Staart
Vachtlengte/structuur
en conditie
Kleur en aftekening
Temperament
Totaal

NIET TOEGESTAAN
1. Te weinig of te veel wit volgens de
minimum of maximum eisen van het
patroon.
2. Geen blauwe ogen.
3. Zeer zwakke kin.
4. Te lange of te slanke nek.
5. Lichaamsbouw cobby of te lang, te slank
en te fijn.
6. Korte poten.
7. Ongelijke hoeveelheid wit op de voor- en
achterpoten.
8. Wit op de oren of op de staartpunt, of op
het lichaam anders dan voorgeschreven.
9. Te weinig contrast tussen points en
lichaamskleur.
10. Lichte of donkere vlekken, anders dan
schaduwing, op het lichaam.
11. Lange vacht.
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