MAINE COON
Afgeleid van de CFA standaard.
De Maine Coon is een fors gebouwde
halflanghaarkat. Kenmerkend is zijn soepel
vallende en wat ruige vacht, die hem geschikt
maakt voor elk klimaat. De kat is goed
geproportioneerd, met een gebalanceerd
uiterlijk zonder extremen.
KOP
Matig lange en matig brede kop met een
vierkant snuitje. Hoge jukbeenderen. De neus
is matig lang en het profiel vertoont een lichte
glooiing tussen neus en voorhoofd.
De kin is stevig en vormt één lijn met het
puntje van de neus en de bovenlip.
OREN
Grote goed behaarde oren, breed aan de basis.
Door de pluimpjes op de oren lijken deze
puntig. De afstand tussen de oren bedraagt de
breedte van één oor.
OGEN
Grote uitdrukkingsvolle, wijd uit elkaar
geplaatste, ovale ogen, iets schuin geplaatst.
OOGKLEUR
Groen, goud of koper, hoe intenser hoe beter.
Bij de witte en particolour Maine Coons:
blauw of odd-eyed toegestaan.
LICHAAM, POTEN EN VOETEN
Krachtig gespierd lichaam met een brede diepe
borst en een horizontale ruglijn.
Het lichaam is lang, maar wel in dusdanige
verhoudingen, dat het een rechthoekige indruk
maakt. Stevige wijd geplaatste middellange
poten met een zware botstructuur en grote
ronde voeten met pluimpjes tussen de tenen.
Vijf tenen voor en vier tenen achter.
NEK
Gemiddeld van lengte.
STAART
Brede staartinplant en taps uitlopend. De staart
is lang, in overeenstemming met het lichaam
en met een lange en golvende vacht.
VACHTSTRUCTUUR
Zware ruige vacht. Het haar is zijdeachtig,
waardoor de vacht soepel valt.

BEHARING
De beharing is kort bij de schouders, wordt
naar achteren toe langer en is het langst bij de
buik en de flanken.
De kraag begint achter de oren en staat
daardoor opzij en gaat bij voorkeur
over in een bef.
VACHTKLEUR EN AFTEKENING
Elke kleur en aftekening is toegestaan, behalve
chocolate, lilac, cinnamon en fawn en de
pointsaftekening.
Particolours, inclusief Van en Harlekijn
patroon. Zie ook het Algemeen Gedeelte.
In afwijking van het Algemeen Gedeelte is bij
Particolour elke hoeveelheid wit toegestaan,
behalve een wit medaillon of een witte vlek
tussen de achterpoten.
Particolour (met of zonder wit in het gezicht)
heeft wit op borst, buik en alle vier de poten.
Puntentelling:
Kop
Oren
Ogen
Lichaam
Nek
Poten en voeten
Staart
Vachtstructuur
Vachtkleur en patroon
Verhoudingen
Totaal

15
10
5
15
5
5
5
20
15
5
100

NIET TOEGESTAAN
1- fijne botstructuur
2- vacht die overal even lang is
3- korte vacht
4- de kleuren chocolate, lilac, cinnamon en
fawn
5- de pointsaftekening
6- wit medaillon en/of witte vlek tussen de
achterpoten
KWALIFICATIE GOED:
1- afwijkend aantal tenen
2- andere afwijkingen uit “the list of defects”

Bijlage standaard Maine Coon (naar tekeningen van J P Maas)
Verhoudingen (lang) lichaam vormt rechthoek met buiklijn lichaam in het midden

Verhoudingen neus/voorhoofd

Vooraanzicht (! ruimte tussen voorpoten)

Correcte verhoudingen kop
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