ASIANS
Afgeleid van de GCCF standaard

3. te oosters of te cobby van type
4. te lange vacht (behalve bij de Tiffanie)

Asians zijn katten van het Burmese type (zie
desbetreffende standaard), maar
zonder òf de Burmese vachtkleur òf het
Burmese patroon òf de Burmese haarlengte.
De korthaar Asians hebben dezelfde
vachtstructuur als de Burmezen.

ASIAN SELF (inclusief TORTIE)
Een geheel gekleurde (non-agouti) kat zonder
Burmese kleurrestrictie, met Burmees type.
Een Asian Self met zichtbare Burmese
kleurrestrictie wordt beschouwd als een
variant.

OOGKLEUR
Van geel tot groen.
Bij de zilvers gaat de voorkeur uit naar groen,
bij de effen niet-zilvers is goudkleurig
toegestaan.

ZEER GOED
1. Burmese kleurrestrictie

Tot de Asians behoren:
-Asian Self (inclusief Tortie): effen variëteiten
inclusief Bombay, zonder Burmese
kleurrestrictie.
-Asian Smoke, met of zonder Burmese
kleurrestrictie.
-Burmilla: de shaded en tipped variëteit, in
zilver of niet-zilver, met of zonder Burmese
kleurrestrictie.
-Asian Tabby (inclusief Tortie Tabby en Silver
Tabby): met ticked, spotted, mackerel of
blotched patroon, in zilver of niet-zilver, met
of zonder Burmese kleurrestrictie.
-Tiffanie: de halflanghaar variëteit van de
Burmees en de Asian.
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Voor alle Asians geldt:
NIET TOEGESTAAN
1. haren niet goed doorgekleurd tot op de
huid (behalve bij de Smoke, Burmilla en Silver
Tabby)
2. witte haren

NIET TOEGESTAAN
1. geen egale vachtkleur bij blauw, chocolate,
lilac,cinnamon, fawn en caramel
2. duidelijke tabby-aftekening behalve bij
kittens; bij rood, crème en apricot is enige
streeptekening toegestaan

KLEUREN
Zwart (Bombay)
vachtkleur: glanzend diepzwart, zoals bij zwart
lakleer
n.b.: bij kittens ontwikkelt de kleur zich
langzaam
neusleer en ooglidranden: zwart
voetzolen: zwart of donkerbruin
Fout: bruine gloed in de vacht bij volwassen
dieren
Blauw
vachtkleur: middel- tot donkerblauw neusleer,
ooglidranden en voetzolen: blauw
Chocolate
vachtkleur: diep, warm kastanjebruin;
geen donkere of koude tint
neusleer, ooglidranden en voetzolen: bruin
Lilac
vachtkleur: rozeachtig grijs
ongewenst: naar blauw of naar bruin neigende
vachtkleur
neusleer, ooglidranden en voetzolen
lavendel roze

Cinnamon
vachtkleur: warm kaneelkleurig
neusleer en ooglidranden: licht kaneelkleurig
voetzolen: zalmroze
Fawn
vachtkleur: koele zandkleur
neusleer,ooglidranden en voetzolen licht
zandkleurig roze
Rood
vachtkleur: diep, warm oranjerood
neusleer, ooglidranden en voetzolen: roze

Crème
vachtkleur: koele tint crème
neusleer, ooglidranden en voetzolen: roze
Caramel
vachtkleur: koele tint blauwachtig beige, bij
volwassen dieren soms met een zachte
metaalglans
neusleer, ooglidranden en voetzolen:
blauwachtig beige
Apricot
vachtkleur: warm, diep rozeachtig crème met
een mat effect, bij volwassen dieren soms met
een zachte metaalglans
neusleer, ooglidranden en voetzolen: roze
N.B.: bij rood, crème en apricot zijn enkele
sproeten op neus, voetzolen, lippen,
ooglidranden of oren toegestaan bij volwassen
dieren
TORTIE
De beide kleuren van de vacht zijn gemêleerd
of komen in vlekken voor.
Toegestaan zijn een bles, éénkleurige poten of
staart.
Neusleer, ooglidranden en voetzolen: passend
bij de vachtkleur, met of zonder roze.
Kleuren:
Black tortie, chocolate tortie en cinnamon
tortie zijn gemengd met rood
Blue tortie, lilac tortie en fawn tortie zijn
gemengd met crème
Caramel tortie is gemengd met apricot

BURMILLA
Een agoeti kat met of zonder Burmese
kleurrestrictie en met of zonder zilvergen.
De pigmentatie van de haren varieert van
shaded tot tipped. Nauwelijks zichtbare tipping
is ongewenst.
Neusleer: steenrood of roze, omrand in de
kleur van de aftekening.
Ooglidranden en voetzolen: egaal van kleur in
overeenstemming met de kleur van de
aftekening.
Alle kleuren van de Asian groep zijn
toegestaan.
Bij zilvers heeft de shading/tipping de
genetische kleur. Deze kan minder warm zijn
dan bij de niet-zilvers. De grondkleur is
zilverwit. Taankleur in het zilver is ongewenst.
Bij niet-zilvers heeft de shading/tipping
eveneens de genetische kleur, maar is de
grondkleur dezelfde als bij de Asian Tabby’s.

ASIAN SMOKE
Een effen (non-agoeti) kat met of zonder
Burmese kleurrestrictie, waarvan de haren een
zilverwitte haarbasis hebben.
Deze bedraagt bij volwassen katten éénderde
tot de helft van de totale haarlengte (zie ook
Algemeen Gedeelte NOK standaard:
Vachtpatronen en Aftekeningen).
Vooral bij kittens kunnen ghostmarkings op
het lichaam voorkomen, maar bij volwassen
dieren is een duidelijke tabbytekening
ongewenst.
Zilveren aftekening op het voorhoofd en rond
de ogen is toegestaan (de “clowns”- of
“wasbeer”-tekening).
Neusleer, ooglidranden en voetzolen: zie Asian
Selfs inclusief Torties.
Alle kleuren van de Asian groep zijn
toegestaan.

ASIAN TABBY (inclusief TORTIE TABBY
en SILVER TABBY)
Een agoeti kat met het ticked, spotted,
mackerel of blotched patroon, met of zonder
Burmese kleurrestrictie en met of zonder
zilvergen.
Neusleer: egaal van kleur in overeenstemming
met de aftekening of steenrood/roze, omrand in
de kleur van de aftekening.
Ooglidranden en voetzolen: egaal van kleur in
overeenstemming met de kleur van de
aftekening.
Alle kleuren van de Asian groep zijn
toegestaan.
n.b.: Bij Silver Tabby’s moet men er rekening
mee houden dat de kleur van het patroon iets
minder warm kan zijn.
Taankleur in de zilveren grondkleur is
ongewenst.
Bij tortie tabby`s is de hoeveelheid rood,
crème of apricot en de verdeling van de tortie
kleuren niet belangrijk
-

NIET TOEGESTAAN
1. zichtbaar zilver in een glad aanliggende
vacht

PATROON
Zie Algemeen Gedeelte NOK standaard:
Vachtpatronen en Aftekeningen.
In afwijking hiervan geldt voor de Burmilla dat
op kop, poten en staart nog tabbytekening mag
zijn, maar op het lichaam zo weinig mogelijk.
Vage vlekjes op de buik zijn toegestaan
Niet-zilvers, katten met een zware shading,
katten die genetisch blotched zijn en kittens
vertonen vaak meer tabbytekening.

- Bij katten met Burmese kleurrestrictie
en/of een verdunde kleur is het contrast tussen
aftekening en grondkleur minder scherp dan
bij dieren die wel een volledige en/of
onverdunde kleur hebben.
AFTEKENING TABBY’S voor zover
afwijkend van Algemeen Gedeelte NOK
standaard (Vachtpatronen en Aftekeningen)
Ticked Tabby
Eventuele halsbanden mogen gesloten of open
zijn.
De poten zijn wel of niet gestreept.
Vlektekening op de buik is toegestaan.
De staart heeft volledige of gebroken ringen of
een aalstreep.
De kleur van de aftekening op kop, poten en
staart moet overeenkomen met de kleur van de
ticking op het lichaam.
Spotted Tabby
De vlekjes mogen van verschillende grootte
zijn, maar moeten rond en gelijkmatig verdeeld
zijn.
Op de borst gesloten of open halsbanden, hoe
meer hoe beter.
Poten gestreept en/of gevlekt.
De buik is gevlekt.
Staart met volledige of gebroken ringen.
Mackerel Tabby
Op de borst gesloten of open halsbanden, hoe
meer hoe beter.
Poten en buik gestreept en/of gevlekt.
Staart met volledige of gebroken ringen.
Blotched Tabby
De aftekeningen op beide flanken moeten
symmetrisch zijn.
Op de borst gesloten halsbanden, hoe meer hoe
beter.
De poten zijn gestreept.
Op de buik zijn kleine of grote vlekken of
strepen.
Staart met volledige ringen.
NIET TOEGESTAAN bij de Asian Tabby
(inclusief Tortie Tabby en Silver Tabby)
1. tabbypatroon, kleur of grondkleur niet
correct
2. geen duidelijk contrast tussen aftekening en
grondkleur
3. agoutiharen in de aftekening

4. ononderbroken aalstreep bij volwassen
katten (geldt voor Spotted Tabby’s)
5. lichte staartpunt behalve bij Red, Cream en
Apricot Tabby’s
6. wit onder kin dat doorloopt tot over de keel
(behalve bij Silver Tabby’s)
KLEUREN
Nederlandse vertaling nog niet gereed.
Zie hiervoor GCCF standaard, blz. 149 t/m 154
TIFFANIE
De halflanghaarvariëteit van de Burmees en de
Asian.
Type, oogkleur en vachtkleur: zie
Burmees/Asian.
N.B. Door de langere beharing kan de vacht
wat lichter van kleur zijn en zijn bij de Tabby’s
de aftekeningen minder duidelijk zichtbaar.
Vachtstructuur en lengte: halflange tot lange,
fijne, zijdeachtige en glanzende vacht, die
dicht is ingeplant, maar geen wollige
ondervacht heeft en glad over de rug heen ligt.
Beharing: kraag gewenst bij volwassen katten.
De voorkeur wordt gegeven aan dieren die een
kraag en een duidelijke broek hebben. De
beharing van het binnenoor krult naar buiten.
Pluimpjes op de oren toegestaan. Pluimstaart.
Tiffanies komen meestal pas vol in vacht vanaf
hun tweede jaar. Bij kittens dient men er
rekening mee te houden dat de vacht korter is
en de kraag nog ontbreekt.

NIET TOEGESTAAN
1. te korte vacht bij volwassen dieren
2 rommelige, wollige, stugge of niet goed
verzorgde vacht
noot: in afwijking van de GCCF standaard zijn
de kleuren: cinnamon ,cinnamon tortie, fawn
en fawn tortie wèl in de NOK standaard
vermeld
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