PERZISCH LANGHAAR
Afgeleid van de standaard van de G.C.C.F
ALGEMEEN
De perfecte Pers is een massieve,
evenwichtig gebouwde kat.
Hij heeft een flinke kop die in verhouding
is met zijn lichaam. Zijn lichaam moet kort
en cobby zijn, met een brede borst, korte,
krachtige poten , grote brede voeten en een
korte, volbehaarde staart.Korte dikke nek.
De uitmuntende Pers moet een lange vacht
hebben die zijdeachtig of wolachtig van
structuur is.
KOP EN OREN
De ronde, brede, massieve schedel heeft
kleine, afgeronde oren die wijd geplaatst
zijn, laag aangezet, de ronding van de kop
volgend. Het binnenoor is behaard, niet
overmatig open aan de basis.
De kop heeft volle wangen en een bol en
breed voorhoofd .Een korte brede neus,
van de stop tot het neusleertje overal even
breed. De stop moet precies tussen de ogen
geplaatst zijn.Het neusleer is volledig
gevormd.Goedgeopende ruime neusgaten
en stevige kin met een vol snuitje, brede ,
sterke kaken zonder pinch een goed
sluitend gebit.
OGEN
De grote, ronde ogen met stralende kleur
passend bij de vachtkleur, de ogen zijn
wijd uitelkaar geplaatst, opvallend en niet
diepliggend.
LIJF
Het lijf heeft een gemiddelde tot grote
afmeting en is laag op de poten.
Het heeft een brede borst, massieve
schouders en romp en is goed gespierd.
POTEN EN VOETEN
De korte, dikke, stevige poten hebben
grote, ronde brede voeten die liefst van
haarpluimen zijn voorzien.De tenen zijn
netjes aaneengesloten, vijf tenen vóór en 4
tenen achter.

STAART
Goed behaarde,vrij korte staart,passend bij
het lichaam
Kort en bossig behaard, in verhouding met
het lijf.

VACHT
De vacht is lang en dicht ingeplant, fijn
van structuur, niet overmatig wollig.
Een volle kraag bedekt de schouders en zet
zich voort in een diepe bef tussen de
voorpoten.
Perzische katten moeten met zorg
voorgebracht worden.
PUNTENTELLING alle kleuren
Kop en oren
Ogen
Lijf, poten,
Voeten en staart,
vacht en conditie
totaal

25
10
25
40
100

FOUT
1-witte haren
2- geen egale vacht kleur
3- geen bijpassende kleur op neusleer,
ooglidranden of voetzolen
NIET TOEGESTAAN
1 -ghostmarking bij volwassen dieren
2-wittevlekken (behalve bij particolour)
3-bleke of onjuiste oogkleur
4-anders gekleurde vlekken in het oog
5-amandelvormig of oosterse stand ogen
6-bovenste rand neusleer komt boven
onderste rand oog uit
7- kleine nauwe neusgaten
8-alle gebitsafwijkingen
9-elke afwijking uit “the list of defects”
KLEURBESCHRIJVING zie algemeen
gedeelte NOK
Oogkleur:klassieke kleuren, Bij alle
kleuren behalve wit: koperkleurig of diep
oranje

Bij wit: blauw, koperkleurig of diep oranje,
en odd-eyed.
ZILVERS

Chinchilla (shell /of tipped) met oranje
ogen komt voor in dezelfde kleuren, rood
wordt red shell cameo genoemd of red
silver tipped, evenals crème- cream shell
cameo of cream silver tipped

SMOKE
Vachtbeschrijving: zie alg. gedeelte NOK
Oogkleur:diep oranje of koper.

Silver shaded met groene ogen komt voor
in dezelfde kleuren als de chinchilla ./
silver tipped

NIET TOEGESTAAN
1-ghostmarking bij een volwassen kat
2-onjuiste of extreem bleke oogkleur.
3-elk defect uit de “list of defects”

Silver shaded met oranje ogen komt
eveneens voor in dezelfde kleuren; black
wordt evenals blue; pewter genoemd.
Fout:groene rand om de iris.
Rood en crème worden ook red shaded
cameo of cream shaded cameo genoemd.

FOUT
1-witte of silver dekharen
2- onvoldoende contrast silver en kleur
3- onjuist gepigmenteerd neusleer.
CHINCHILLA /SILVER TIPPED
vachtbeschrijving zie alg. gedeelte NOK
GOLDEN TIPPED
GOLDEN SHADED
vachtbeschrijving zie alg. gedeelte NOK
Oogkleur: groen(smaragd of blauw-groen)
SILVER SHADED
Vachtbeschrijving zie alg. gedeelte NOK
Oogkleur; groen(smaragd-of blauw-groen)
NIET TOEGESTAAN
1-tabby strepen
2-tabby strepen op de poten
3-spotjes op buik en borst
4-onjuiste oogkleur
5-taan kleur in de vacht
6-elke afwijking uit “the list of defects”
FOUT
1-onregelmatige tipping
2- onjuist gepigmenteerd neusleer.
Chinchilla/tipped met groene( smaragd- of
blauw-groen.) ogen komt voor in de
kleuren: black, blue,chocolate, lilac,red,
cream, torties en verdunning torties.

Golden tipped/shaded/tabby : oogkleur:
groen tot blauw-groen.
De golden komt voor in de kleuren: blackgolden,red-golden, blue-golden en tortie –
golden.Theoretisch kunnen echter alle
kleuren voorkomen.
TABBIES
Vachtbeschrijving; zie alg. gedeelte NOK.
Bij alle niet silver tabbies is de oogkleur;
diep oranje of koperkleurig
Bij alle silver en golden tabbies bij
voorkeur smaragd-groen of blauw-groen.
NIET TOEGESTAAN
1-onjuiste oogkleur
2-geen contrast of helderheid
3- alle gebreken uit “the list of defects”
4-witte vlekken (behalve bij particolour)
FOUT
1-effen rug,
2-onduidelijk patroon,
geen patroon op poten
3-witte haren
PARTI-COLOUR
Vachtbeschrijving: zie alg. gedeelte NOK.
NIET TOEGESTAAN
1-onjuiste of extreem bleke oogkleur
2-vlekken of anders gekleurde delen in het
oog

3- amandelvormige oogvorm of stand
4-bovenste rand van het neusleer komt
boven de onderste rand van het oog uit.
5-een donkere of te gevlekte vacht in bluecream of lilac-cream
6-tabby strepen in effen gedeeltes
7-te veel of te weinig wit in verhouding
8-elk gebrek uit “ the list of defects “
Bij particolour is ook blauwe ogen en odd
eyed toegstaan
HARLEKIJN en VAN
Vachtbeschrijving zie alg. gedeelte NOK.
Bij Harlekijn en Van is ook blauwe ogen
en odd eyed toegestaan
COLOURPOINT
Vachtbeschrijving zie alg. gedeelte NOK

NIET TOEGESTAAN
1-witte vlekken of tenen
2-onjuiste oogkleur of sporen van een
andere kleur dan blauw
3-geen contrast tussen lijf en points
4-als de bovenrand van het neusleer boven
de onderste rand van het oog uitkomt
5- elk gebrek uit “the list of defects”
EXOTIC SHORTHAIR
Dit ras is de kortharige versie van de
perzisch langhaar. Type beschrijving als
bij de langhaar.
Vacht: dicht ingeplant, pluche, zachte
structuur, sprankelend. en afstaand door de
hoeveelheid haar, dus niet plat liggend.
Gemiddeld van lengte,(ongeveer 2 tot 3
cm) iets langer dan het haar van
kortharen., maar niet golvend.
Puntentelling
Kop
Ogen
Lijf, poten staart
Vacht,conditie,kleur
Totaal

25
10
25
40
100

NIET TOEGESTAAN

1-bovenste rand van het neusleer komt
boven de onderste ooglidrand uit
2-witte vlekken( behalve bij particolour)
3-elke fout uit “the list of defects”

FOUT
1-oranje ring in groen-ogige katten
2-groene ring in oranje- ogige katten
NIET ERKENDE KLEUREN
Cinnamon, fawn en alle point kleuren met
wit, tonkanese aftekening en burmese
aftekening
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