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Waarom aandacht voor deze kleuren?

Konijngrijs; 

 Aantal bekende fokkers zijn weggevallen. 

 Veel verschil in kleur ontstaan.

Blauwgrijs; 

 Kleine basis aan fokkers.

 Dieren hebben tijd nodig om op kleur te komen. 

Bruingrijs; 

 Groep van paar fokkers met zelfde bloedlijn. 

 Kleur wordt niet altijd consequent beoordeeld.

Chinchilla; 

 Veel nieuwe fokkers er bijgekomen. 

 Kleur is vaak niet zuiver bij kleurdwerg.



Konijngrijs-Dekkleur

Wat donker



Konijngrijs-Dekkleur

Wat rood



Konijngrijs-Dekkleur

Fraaie dekkleur?



Konijngrijs- Tussen en grondkleur

 Tussenkleur scherp begrenst

 Iets rood

 Juiste breedte

 Grondkleur Fraai



Konijngrijs- Tussen en grondkleur

 Zachte tussenkleur

 Zeer scherp begrenst

 Fraaie breedte

 Fraaie grondkleur

 Zwarte randje onder dekkleur zwak



Konijngrijs- Tussen en grondkleur

 Tussenkleur niet scherp begrenst.

 Feitelijk zitten er 2 ringen in kleur

 Buitenste ring erg donker en rood

 Tussenkleur in geheel erg breed



Konijngrijs- Grondkleur buik

Fraai Kan veel sterker



Bruingrijs- Wat is een fraaie dekkleur?



Bruingrijs-Dekkleur

Vaak wat donker, met veel zichtbare donkere granharen



Bruingrijs-Dekkleur

Verschil bij jonge dieren al goed te zien



Bruingrijs-Dekkleur

Vaak wat rood Rood en donker



Bruingrijs-Dekkleur

Fraaie dekkleur mag ietsje rood zijn 
Mooi egaal met 

lichtbruingrijze dekharen



Bruingrijs- Grond en tussenkleur

Uniek Zeer goed Grondkleur basis sterker



Bruingrijs- Grondkleur aan buik
 In standaard staat ‘grijsblauw’. Dit is anders dan zuiver blauw bij de overige 

wildkleuren. Bij Bruin otter en Bruin zilvervos wordt ‘blauwachtig’ gebruikt.

Er wordt nu snel term ‘sepia’ gebruikt. Is dat terecht?

Grondkleur buik verandert ook met de leeftijd.

Erg zwak Prima ( is oude voedster)



Blauwgrijs-Dekkleur

 Meeste dieren zijn wat donker

 Beetje roodfactoren maakt ze juist minder ‘blauw’

 Dieren met een zachte kleur hebben vaker witte bandjes op voorbenen.



Blauwgrijs-Dekkleur

Drie dieren, drie tinten

Welke tint heeft de voorkeur?



Blauwgrijs- Grond en tussenkleur

Erg onscherp ZG grond en tussenkleur



Blauwgrijs-Grondkleur jonge dieren

Veel verschil in grond en tussenkleur in eerste maanden



Blauwgrijs-Grondkleur buik

De buikkleur is geen al te groot probleem.

Hoeft minder intens te zijn dan bij Konijngrijs.



Chinchilla-Dekkleur

 De meeste kleurdwergen zijn lichter dan bij 
de oerkleur: Groot en Klein Chinchilla.

 Bij Chinchilla beoordelen we bij de dekkleur 
ook de borst en voorbenen. Deze kunnen te 
licht zijn.

 Bij kleurdwergen is de kleur niet altijd zuiver.

 Meer pigment en iets donkerder is daarom 
gewenst.



Chinchilla-Dekkleur

Twee chinchilla voedsters op dag van de dwerg

 Verschillen waarneembaar in 

dekkleur.

Kleur wordt soms 

gecombineerd met Konijngrijs

of Zilvervos.

Bruine of sepiakleurige gloed te 

zien.



Bruine aanslag op snuit

Lichte borst en niet zuiver gekleurd

Chinchilla-Dekkleur



Chinchilla-Dekkleur en voorbenen

Voorbenen wijken af bij dekkleur Passende egale kleur op voorbenen



Chinchilla- Tussen en grondkleur

Een ‘rozet’ is een lust voor het oog

Maar welke willen we?



Chinchilla- Tussen en grondkleur

Tussenkleur kan helderder en scherper Grondkleur aan basis sterker



Chinchilla- Grond en tussenkleur

 Zwarte randje moet duidelijk zichtbaar zijn tussen dekkleur en witte 

tussenkleur.

 Misschien is dit een Utopie. Dit is namelijk een klein chinchilla.

Zeer scherp, maar 

zwart ook wat breed. 

Dekkleur zal hierdoor 

iets donkerder worden



Chinchilla-Grondkleur buik

 In standaard staat: donkerblauw

Soms zwak of sepiakleurig. Bij chinchilla mag je intensiteit verwachten.
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