
LAPERM 

( dit ras is niet erkend bij alle FNK 

aangesloten verenigingen) 

 

Afgeleid van de CFA standaard 

 

De LaPerm is een middelgrote kat van 

gematigd oosters type met een gekrulde 

vacht.Er worden in een worp zowel lang- 

als kortharen geboren. 

 

KOP 

De schedel heeft een gematigde wigvorm 

met afgeronde hoeken.De neusbrug gaat 

met een lichte glooiing over  in een 

afgerond voorhoofd en verder in een 

vlakke schedel.  

Vol afgerond snuitje met gematigd tot 

sterke”Whiskerbreak” 

Een volle stevige kin en een sluitend gebit. 

 

OREN 

De middelgrote tot grote oren met diepe 

oorschelp vervolgen de kaaklijn. 

Binnenoor goed behaard, oorpluimpjes 

gewenst bij de langhaar maar niet bij de 

korthaar. 

 

OGEN 

De middelgrote, amandelvormige en 

uitdrukkingsvolle ogen staan lichtelijk 

schuin in de richting van de oorbasis. 

De kleur houdt geen verband met de 

vachtkleur. 

 

LICHAAM, POTEN, VOETEN 

Gematigd oosters van vorm met iets 

oplopende ruglijn.Poten in verhouding met 

lichaam, achterpoten iets langer. 

Gemiddeld lange, slanke nek. 

Ronde voeten. 

 

STAART 

In verhouding met het lichaam, uitlopend 

in een punt. 

 

VACHT langhaar 

Matig lang tot lange luchtige, springerige 

vacht met krul of golf. Aan de krul wordt 

de voorkeur gegeven.Een volwassen kat 

heeft een kraag, waar de dikste krullen aan 

zitten en aan de oorbasis.De staart heeft 

ook wat pijpenkrullen, de meeste aan de 

staartbasis. 

Vacht korthaar: kort tot halflang. 

De vacht voelt luchtig en springerig aan en 

de structuur is wat steviger dan bij de 

langharen.Op het lijf staat de vacht af met 

krullen of golfjes.Kraag, pijpenkrullen of 

oorpluimpjes zijn niet vereist. 

De staart heeft gegolfd haar en ziet er uit 

als een flessenborstel.Soms krijgt deze 

vacht midden op de rug een scheiding. 

 

ZEER GOED 

Afwezigheid van oorpluimen bij de 

langhaar 

 

NIET TOEGESTAAN 

-cobby  lichaam 

-korte poten 

-recht haar 

 

PUNTENTELLING 

Kop   40 

Lijf,poten, voeten 25 

Vachtkleur/ patroon 5 

Structuur/lengte 15 

Krul /golf  15 
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