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Weinig dieren…..
Weinig fokkers…..
Weinig informatie…..
Weinig afbeeldingen…..

Artikel Kleindier Magazine…..
Foto’s Gerrit Grooten…….
Moet toch kunnen lukken !!

KLEURDWERGEN ZIJN ERKEND IN VELE KLEUREN
• Groep 1: Kleur
haaskleur, konijngrijs, ijzergrauw, bruingrijs, blauwgrijs, bruingrauw,
blauwgrauw, zwart, bruin, blauw, geel, oranje, chinchilla en feh

• Groep 2: Tekening
hotôttekening, japannertekening en rhöntekening
lotharingertekening in de kleuren zwart, bruin en blauw
hollandertekening in de kleuren konijngrijs, blauwgrijs, zwart, bruin, blauw en madagascar

• Groep 3: Verzilvering
licht en midden konijngrijs, licht en midden zwart, midden bruin en midden blauw

• Groep 4: Patroon / uitmonstering
marterpatroon in de kleuren donker sepia marter, midden sepia marter,
donkerblauw marter, midden blauw marter en midden geel marter
zilvervospatroon in de kleuren zwart, bruin, blauw, donker sepia marter, midden sepia marter,
donker blauw marter en midden blauw marter
tanpatroon in de kleuren zwart, bruin en blauw
otterpatroon in de kleuren zwart en bruin
madagascar en isabella

• Groep 7: Bijzondere haarstructuur
vosbeharing wit roodoog (erkenning eindigt per 01-04-2015 i.v.m. erkenning vosdwerg)

KLEURDWERGEN ZIJN ERKEND IN VELE KLEUREN
• Groep 4: Patroon / uitmonstering
marterpatroon in de kleuren donker sepia marter, midden sepia marter,
donkerblauw marter, midden blauw marter en midden geel marter
zilvervospatroon in de kleuren zwart, bruin, blauw, donker sepia marter, midden sepia marter,
donker blauw marter en midden blauw marter
tanpatroon in de kleuren zwart, bruin en blauw
otterpatroon in de kleuren zwart en bruin

madagascar en isabella
• Puntenschaal Groep 4: Kleurpatroon en uitmonstering
Pos.

Onderdeel

1

Gewicht

10

2

Type, bouw en stelling

20

3

Pels en pelsconditie

20

4

Kop en oren

15

5

Kleurpatroon /uitmonstering

15

6

Kleur

15

7

Lichaamsconditie en verzorging
Totaal

Punten

5
100

PUNTENSCHAAL GROEP 4:
KLEURPATROON EN UITMONSTERING
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HOE VAAK KOMEN WE DEZE KLEURSLAGEN TEGEN ?
MADAGASCAR

ISABELLA

BEIGE

Groot Lotharinger
Franse Hangoor
Engelse Hangoor
Thuringer
Rex
Papillon
Duitse Hangoor
Klein Lotharinger
Hollander
N.H.D.
Kleurdwerg

Groot Lotharinger
Franse Hangoor
Papillon
Duitse hangoor
Klein Lotharinger
Hollander
N.H.D.
Kleurdwerg

Beige
Hollander

POS. 5: KLEURPATROON EN UITMONSTERING
Madagascar
• Zwartachtige sluier, strekt zich uit over snuit, oren, borst,
onderste deel schouders, flanken, achterhand, benen en bovenzijde staart
• Sluierkleur verdunt zich op de flanken naar boven

• Sluierkleur is het krachtigst op snuit, benen en oren
• Voorhoofd is lichter gesluierd:
Toont zoveel mogelijk dezelfde kleur en waas als de dekkleur
• Sluier is vrij van onderbreking;
Dit treft men vaak aan op de borst, voorbenen, onderzijde schouders en dijen

MADAGASCAR

Thuringer

MADAGASCAR

Thuringer

MADAGASCAR

Thuringer

POS. 6: KLEUR

Madagascar

aBCDe
aBCDe

• DEK- EN BUIKKLEUR
Dekkleur is geelbruin
Dekharen zijn zwartachtig getopt en vormen een
lichtzwarte waas op het dek
Buikkleur is krachtig zwartachtig en egaal van kleur
Onderzijde staart volgt zoveel mogelijk de buikkleur
Iets licht gekleurde onderzijde staartpunt is toegestaan
Voetzolen zijn licht (grijsachtig) gekleurd
Oogkleur is donkerbruin
Nagelkleur is donkerhoornkleurig
Snorharen zijn zwartachtig gekleurd

Geelbruin met waas

ZG staartkleur

POS. 6: KLEUR

Madagascar

aBCDe
aBCDe

• TUSSENKLEUR

Tussenkleur is geel, zet zich zo ver mogelijk voort naar de haarbasis
Hoe dieper het geel zich naar de haarbasis uitstrekt, hoe beter!
• GRONDKLEUR

Grondkleur aan dek is crème tot wit, bij voorkeur crème
De grondkleur aan de buik is crème

F tussen- en grondkleur

POS. 5: KLEURPATROON EN UITMONSTERING
Isabella
• Blauwe sluier, strekt zich uit over snuit, oren, borst,
onderste deel schouders, flanken, achterhand, benen en bovenzijde staart
• Sluierkleur verdunt zich op de flanken naar boven

• Sluierkleur is het krachtigst op snuit, benen en oren
• Voorhoofd is lichter gesluierd:
• Toont zoveel mogelijk dezelfde kleur en waas als de dekkleur
• Sluier is vrij van onderbreking;
Dit treft men vaak aan op de borst, voorbenen, onderzijde schouders en dijen

POS. 6: KLEUR

Isabella aBCde
aBCde

• DEK- EN BUIKKLEUR
Dekkleur is geelbruin, iets lichtere nuance dan madagascar
Dekharen zijn blauw getopt en vormen een lichtblauwe waas op het dek
Buikkleur is krachtig blauwachtig en egaal van kleur
Onderzijde staart volgt zoveel mogelijk de buikkleur
Iets licht gekleurde onderzijde staartpunt is toegestaan
Voetzolen zijn licht (grijsachtig) gekleurd
Oogkleur is blauwgrijs
Nagelkleur is hoornkleurig
Snorharen zijn blauwachtig gekleurd

NHD isabella

POS. 6: KLEUR

Isabella

aBCde
aBCde

• TUSSENKLEUR
Tussenkleur is geel, zet zich zo ver mogelijk voort naar de haarbasis
Hoe dieper het geel zich naar de haarbasis uitstrekt, hoe beter

• GRONDKLEUR
Grondkleur aan dek is crème tot wit, bij voorkeur crème
De grondkleur aan de buik is crème

F grond- en tussenkleur

POS. 5: KLEURPATROON EN UITMONSTERING
Beige (Separator)

• Kleurslag in Nederland bij de Kleurdwergen (nog) niet erkend
Staat in de Europese standaard beschreven als Separator
• Vaal lichtblauwe (gouwenaarachtige) sluier, strekt zich uit over snuit,
oren, borst, onderste deel schouders, flanken, achterhand, benen
en bovenzijde staart
• Sluierkleur verdunt zich op de flanken naar boven
• Sluierkleur is het krachtigst op snuit, benen en oren
Sluier op onderste deel van de schouders, flanken en achterhand
is slechts in geringe mate waarneembaar
• Voorhoofd is lichter gesluierd:
• Toont zoveel mogelijk dezelfde kleur en waas als de dekkleur

BEIGE

Beige

BEIGE

Beige

POS. 6: KLEUR

Beige abCde
abCde

• DEK- EN BUIKKLEUR
Dekkleur is geel
Dekharen zijn vaal lichtblauw getopt, vormen een vaal lichtblauwe waas
waar de gele dekkleur doorheen schijnt
Buikkleur is vaal lichtblauw en egaal van kleur
Onderzijde staart volgt zoveel mogelijk de buikkleur
Iets licht gekleurde onderzijde staartpunt is toegestaan

Oogkleur is grijsblauw met vuurgloed
Nagelkleur is hoornkleurig
Snorharen zijn vaal lichtblauw gekleurd

POS. 6: KLEUR

Beige

abCde
abCde

• TUSSENKLEUR
Tussenkleur is geel, zet zich zo ver mogelijk voort naar de haarbasis
Hoe dieper het geel zich naar de haarbasis uitstrekt, hoe beter

• GRONDKLEUR
Grondkleur aan dek is iets lichter dan de tussenkleur
In de grondkleur van de buik is geel aanwezig

Geel in grondkleur buik

MADAGASCAR - ISABELLA - BEIGE
Madagascar

Isabella

Beige

Genetisch

aBCDe
aBCDe

aBCde
aBCde

abCde
abCde

Sluier

Zwartachtig

Blauw

Vaal lichtblauw
(Gouwenaarachtig)

Dekkleur

Geelbruin

Geelbruin, iets lichter
dan bij madagascar

Geel

Waas

Zwartachtig getopte
dekharen

Blauw getopte
dekharen

Vaal lichtblauw
gepunte haartoppen

Buikkleur

Egaal krachtig
zwartachtig

Egaal krachtig
blauwachig

Egaal vaal lichtblauw

Oogkleur

Donkerbruin

Blauwgrijs

Grijsblauw

Nagelkleur

Donkerhoornkleurig

Hoornkleurig

Hoornkleurig

Snorharen

Zwartachtig

Blauwachtig

Vaal lichtblauw

Tussenkleur

Geel, zover mogelijk
tot aan de haarbasis

Geel, zover mogelijk
tot aan de haarbasis

Geel, zover mogelijk
tot aan de haarbasis

Grondkleur dek

Crème tot wit, bij
voorkeur crème

Crème tot wit, bij
voorkeur crème

Iets lichter dan de
tussenkleur

Grondkleur buik

Crème

Crème

Geel aanwezig

KLEUREN ONDERLING TE KRUIZEN
madagascar x isabella

isabella x beige

F1: 100 % madagascar
aBCDe
aBCde

F1: 100% isabella
aBCde
abCde

D

F2:
75 % madagascar
25% isabella

d

D

d

DD

Dd

Dd

dd

F2:
75 % isabella
25 % beige

B

b

B

BB

Bb

b

Bb

bb

madagascar x beige
F1: 100 % madagascar
aBCDe
abCde
F2: 75.00 % madagascar
18.75 % isabella
6.25 % beige

BD

Bd

bD

bd

BD

BBDD

BBDd

BbDD

BbDd

Bd

BBDd

BBdd

BbDd

Bbdd

bD

BbDD

BbDd

bbDD

bbDd

bd

BbDd

Bbdd

bbDd

bbdd

KLEURSPECIFIEKE LICHTE EN ZWARE FOUTEN
PATROON-MADAGASCAR EN ISABELLA
•
•
•
•
•
•

Iets / te zwak gekleurde sluier
Iets / te onregelmatige sluier
Iets / te zwakke voorbeenkleur
Iets / geheel donker gekleurd voorhoofd
Iets / te zwakke oorkleur
Iets / te gemêleerde oorkleur

Madagascar - sluier mag donkerder

KLEURSPECIFIEKE LICHTE EN ZWARE FOUTEN
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•
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Iets / te zwakke voorbeenkleur
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Madagascar - sluier mag donkerder

KLEURSPECIFIEKE LICHTE EN ZWARE FOUTEN
KLEUR-MADAGASCAR
DEKKLEUR
•
•
•
•
•
•
•

Enkele / te veel witte haren
Iets / te rode dekkleur
Iets / te gele dekkleur
Iets / te onregelmatige dekkleur
Iets / te ongelijke dekkleur
Iets / te weinig waas
Iets / te sterke waas

Dekkleur links iets rood

Waas erg sterk
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KLEURSPECIFIEKE LICHTE EN ZWARE FOUTEN
KLEUR-MADAGASCAR
OVERIG
• Iets / te lichte buikkleur
• Iets / te onregelmatige buikkleur
• Iets / te lichtgekleurde onderzijde staart
• Iets / te lichte oogkleur
• Iets / te lichte nagelkleur
• Enkele / te veel witte snorharen

Iets lichte staart

• Iets / te donkere tussenkleur
• Iets / te lichte tussenkleur
• Iets / te smalle tussenkleur

• Blauwe grondkleur dek
• Blauwe grondkleur buik

Smalle tussenkleur
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• Iets / te lichte oogkleur
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KLEURSPECIFIEKE LICHTE EN ZWARE FOUTEN
KLEUR-ISABELLA

DEKKLEUR

OVERIG

•
•
•
•
•
•

• Iets / te lichte buikkleur
• Iets / te onregelmatige buikkleur
• Iets / te lichtgekleurde onderzijde staart

Enkele / te veel witte haren
Iets / te donkere dekkleur
Iets / te onregelmatige dekkleur
Iets / te ongelijke dekkleur
Iets / te weinig waas
Iets / te sterke waas

• Iets / te lichte oogkleur
• Iets / te lichte nagelkleur
• Enkele / te veel witte snorharen
• Iets / te donkere tussenkleur
• Iets / te lichte tussenkleur
• Iets / te smalle tussenkleur

Grauwe grondkleur

• Blauwe grondkleur dek
• Blauwe grondkleur buik

KLEURSPECIFIEKE LICHTE EN ZWARE FOUTEN
KLEUR-ISABELLA

DEKKLEUR

OVERIG

•
•
•
•
•
•

• Iets / te lichte buikkleur
• Iets / te onregelmatige buikkleur
• Iets / te lichtgekleurde onderzijde staart

Enkele / te veel witte haren
Iets / te donkere dekkleur
Iets / te onregelmatige dekkleur
Iets / te ongelijke dekkleur
Iets / te weinig waas
Iets / te sterke waas

• Iets / te lichte oogkleur
• Iets / te lichte nagelkleur
• Enkele / te veel witte snorharen

• Iets / te donkere tussenkleur
• Iets / te lichte tussenkleur
• Iets / te smalle tussenkleur

Grauwe grondkleur

• Blauwe grondkleur dek
• Blauwe grondkleur buik

KLEURSPECIFIEKE LICHTE EN ZWARE FOUTEN
KLEUR-ISABELLA

Links te donker, rechts zeer goede dekkleur

Links ZG kleur onderzijde staart
Rechts moet veel donkerder

KLEURSPECIFIEKE LICHTE EN ZWARE FOUTEN
PATROON-BEIGE
•
•
•
•

Iets / te weinig waas
Iets / te veel waas
Iets / geheel donker voorhoofd
Iets / te lichte oorkleur

KLEURSPECIFIEKE LICHTE EN ZWARE FOUTEN
PATROON-BEIGE
•
•
•
•

Iets / te weinig waas
Iets / te veel waas
Iets / geheel donker voorhoofd
Iets / te lichte oorkleur

KLEURSPECIFIEKE LICHTE EN ZWARE FOUTEN
KLEUR-BEIGE

DEKKLEUR

OVERIG

•
•
•
•
•
•
•

• Iets / te lichte buikkleur
• Iets / te donkere buikkleur
• Iets / te lichte kleur onderzijde staart

Iets / te donkere dekkleur
Iets / te lichte dekkleur
Iets / te onregelmatige dekkleur
Iets / te ongelijke dekkleur
Iets / te veel roestaanslag
Enkele / te veel witte haren
Enkele / te veel witte haartoppen

• Iets / te lichte oogkleur
• Iets / te lichte nagelkleur
• Enkele / te veel witte snorharen
• Iets / te donkere tussenkleur
• Iets / te lichte tussenkleur
• Iets / te smalle tussenkleur
• Grauwe of blauwe grondkleur

KLEURSPECIFIEKE LICHTE EN ZWARE FOUTEN
KLEUR-BEIGE

DEKKLEUR

OVERIG

•
•
•
•
•
•
•

• Iets / te lichte buikkleur
• Iets / te donkere buikkleur
• Iets / te lichte kleur onderzijde staart

Iets / te donkere dekkleur
Iets / te lichte dekkleur
Iets / te onregelmatige dekkleur
Iets / te ongelijke dekkleur
Iets / te veel roestaanslag
Enkele / te veel witte haren
Enkele / te veel witte haartoppen

• Iets / te lichte oogkleur
• Iets / te lichte nagelkleur
• Enkele / te veel witte snorharen
• Iets / te donkere tussenkleur
• Iets / te lichte tussenkleur
• Iets / te smalle tussenkleur
• Grauwe of blauwe grondkleur

MADAGASCAR, ISABELLA (EN BEIGE)
BIJ ONZE KLEURDWERGEN

Waarom zien we ze zo weinig ?

DANK VOOR UW AANDACHT

Met dank aan Gerrit Grooten, Martin Kok en Egbert van Dam

