STANDAARD TONKANEES EN
TIBETAAN
Tonkanees standaard afgeleid van de GCCF
standaard. Tibetaan is niet erkend bij de GCCF
De kleuren sepia en point staan niet in de
GCCF standaard maar worden wel erkend
De Tonkanees is ontstaan uit de kruising van
Siamees x Burmees. De ideale Tonkanees is
een kat, die qua type tussen de Siamees en de
Burmees in zit.
Het is een alerte, actieve, goed gespierde
korthaar kat met een vriendelijk karakter.
Hij ontwikkelt zich langzaam en is pas op de
leeftijd van 2 jaar helemaal uitgegroeid.
De Tibetaan is een kat met het Tonkanese type,
maar met een halflanghaarvacht.
KOP
Gematigd wigvormige kop met brede vrij
ronde schedel en een afgeronde snuitje, een
zeer lichte onderbreking in de kaaklijn.
Het profiel vertoont een zeer lichte glooiing
bij de neusbrug en het voorhoofd is licht
afgerond.
Een rechte lijn van neuspunt tot kin; stevige
kin en een sluitend gebit.
OREN
Wijd geplaatste oren, matig groot; iets langer
dan breed met afgeronde oorpunten; breed aan
de basis.
De buitenste oorlijn zet de wigvorm van de
kop voort.
OGEN
Vrij grote ogen, schuin geplaatst.
Het bovenste ooglid is amandelvormig, het
onderste ooglid is rond.
OOGKLEUR
De POINT heeft blauwe ogen, helder stralend
eenkleurig blauw. Bij verdunde kleuren is een
iets lichtere oogkleur toegestaan.
De MINK heeft aquamarijn blauwgroene ogen.
De SEPIAheeft (goud)gele tot (goud)groene
ogen. De voorkeur wordt gegeven aan een
diepe, levendige kleur.
LICHAAM
Matig lang, elegant en stevig gespierd lichaam.
Borst licht afgerond. Licht oplopende ruglijn.

POTEN EN VOETEN
Tamelijk slanke gespierde middellange poten,
achterpoten iets langer dan voorpoten.
Ovale voetjes.
STAART
Lang, enigszins taps toelopend, maar geen
zweepstaart.
VACHTSTRUCTUUR TONKANEES
Vrij korte, fijne, glanzende, zijdeachtige vacht
zonder ondervacht.
VACHTSTRUCTUUR TIBETAAN
Lange, fijne, glanzende, zijdeachtige vacht
zonder ondervacht.
Vooral de staart is duidelijk lang behaard,
pluimpjes op de oren en een kraag zijn
toegestaan.
VACHTKLEUR
Aftekening MINK: De ideale Tonkanees heeft
een pointsaftekening, die het midden houdt
tussen de zeer duidelijke points- aftekening
van de Siamees en de nauwelijks
waarneembare points- aftekening van de
Burmees.
Bij de beoordeling van kleur en aftekening
dient men er rekening mee te worden
gehouden, dat de kleur pas geheel ontwikkeld
is als het dier anderhalf jaar oud is.
Naar de haarwortel toe wordt de kleur
geleidelijk aan lichter.
Bij de POINT is een duidelijk contrast tussen
points en lichaamskleur, terwijl bij de SEPIA
zeer weinig, bij voorkeur geen contrast is
tussen points en lichaamskleur.
Nota Bene: De kleur ontwikkelt zich
langzaam, vooral bij de points en in iets
mindere mate bij de mink.
siamese kleurrestrictie (cscs): point
tonkanese kleurrestrictie (cbcs): mink
burmese kleurrestrictie (cbcb): sepia
KLEUREN
Brown (bij mink natural), blue, chocolate (bij
mink champagne), lilac (bij mink platinum),
cinnamon (bij mink honey), fawn, red, cream,
caramel, apricot en dan ook nog in tortie,
torbie en tabby.

KWALIFICATIE GOED
1- witte vlekken
2- dwerggroei
NIET TOEGESTAAN (geen titel of U1 bij
kitten)
1- duidelijk waarneembare ghostmarking op
het lichaam (behalve bij kittens en bij rood en
crème)
2- niet correcte oogkleur
3- ronde ogen
4- te lange,smalle of te korte wig
5- recht profiel of te duidelijke glooiing
PUNTENTELLING TONKANEES
Kop
20
Oren
5
Oogvorm
5
Lichaam
15
Poten en voeten
5
Staart
5
Oogkleur
15
Vachtstructuur
10
Patroon en kleur
20
totaal
100
PUNTENTELLING TIBETAAN
Kop
15
Oren
5
Oogvorm
5
Lichaam
15
Poten en voeten
5
Staart
5
Oogkleur
10
Vachtstructuur
20
Patroon en kleur
20
totaal
100
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