
ZWART  BRUIN  BLAUW 
 
ORANJE GEEL  FEH 

DE UNIE KLEUREN BIJ 
DE KLEURDWERG 



DE PELS 

 De kwaliteit van de pels (fijn en kort), 
bepaald de kleur; 

 Elke kleur heeft zijn eigen pels kwaliteit en 
haarlengte; 

 De term normaalhaar is eigenlijk te vaag 
gesteld; 

 Beoordeling van de pels vraagt daarom veel 
aandacht en deskundigheid. 

 

 

 

 

 



BEOORDELING 

Bij de kleurdwerg heeft elke kleur zijn 
eigen pels kwaliteit; 

Binnen normaal haar zijn er grote 
verschillen vaak zijn deze ras en of 
kleur gebonden. 
 



MOETEN ALTIJD BENOEMD 
WORDEN BIJ DE BEOORDELING 

PELS DICHTHEID 

PELS LENGTE 

PELS STRUCTUUR 

PELS CONDITIE 



WAT NIET MEER / WAT WEL 

 Niet meer: ZG pels 18 punten, 
hier heeft de fokker niets aan. 
 

 Wat wel: bijv. F. dichte pels, iets lang, iets 
grof van structuur, nog niet klaar 18 
punten; 
 

 Dit ook: pels moet voller, ZG lengte en 
structuur, ZG pels conditie 18 punten. 



EEN KORTE PELS  



EEN LANGE PELS 



DE KLEUREN 

 ZWART VEEL GEFOKT “POPULAIR” 

 BLAUW MINDER “POPULAIR” 

 BRUIN WEINIG “POPULAIR” 
 

 ORANJE SLECHTS ENKELE FOKKERS 

 GEEL SLECHTS ENKELE FOKKERS 

 FEH MISSCHIEN MAAR ÉÉN FOKKER 

 



KLEUR DEFENITIE IN DE STANDAARD 

 Zwart:  de dekkleur is diep glanzend zwart; 
           de tussenkleur is ook diepzwart; 
          de grondkleur is diep blauw; 

 Blauw:  dekkleur is egaal blauw tot donkerblauw; 
           de tussenkleur is ook blauw tot   
  donkerblauw; 
           de grondkleur is ook blauw ; 

 Bruin:   dekkleur is egaal bruin tot donkerbruin;  
  de tussenkleur is  ook bruin;  
  de grondkleur is blauw (intens) 

   



KLEUR DEFENITIE IN DE STANDAARD 

 Oranje: de dekkleur is egaal oranjerood met veel  
  glans; 
  de tussenkleur is ook oranjerood en loop 
  zover mogelijk door naar de wortel; 
  de grondkleur is iets lichter dan de  
  tussenkleur (dus geel); 

 Geel: de dekkleur is egaal zuiver geel; 
  de tussenkleur, het geel loopt zo diep  
  mogelijk door;   
  de grondkleur op het dek is roomkleurig tot 
  wit. Aan de buik wit. 



KLEUR DEFENITIE IN DE STANDAARD 

 Feh: de dekkleur is lichtblauw over het  hele  
  lichaam;  
  de dekharen zijn bruin getopt, waardoor een 
  licht bruine waas ontstaat; 

            de tussenkleur is blauwgrijs en loopt     
  door naar de haarbasis. Het eerste          
  gedeelte van de  tussenkleur is iets       
  lichter dan het onderste gedeelte; 

             de grondkleur heeft de zelfde kleur         
  als de dekkleur maar zonder bruine         
  waas. 



DE DEKKLEUR 

Zwart:  kleur verschillen weinig zichtbaar, 
  vaak alleen verschil in glans; 
Blauw: grote verschillen in dekkleur, van 
  heel licht naar donkerblauw; 

Bruin: grote verschillen in dekkleur, van 
        heel licht naar heel donker. De  
        kleur van de havana wordt niet  
        gehaald. 



KLEUR VERSCHIL 



DE TUSSEN KLEUR 

 Bij deze drie kleuren loopt het zwart, blauw en 
bruin van de tussen kleur zo ver mogelijk 
naar de haarbasis door;  

 De kleur moet intens zijn.  
kleur verlies in deze zone zorgt meteen voor 
kleur verlies bij de grondkleur. 



DE GRONDKLEUR 

 De grondkleur is bij alle drie de kleuren 
blauw, er zijn echter wel nuance verschillen. 

 Zwart: de grondkleur is diep blauw. 

 Blauw: de grondkleur is iets lichter dan de 
tussenkleur. (dus ook blauw) 

 Bruin: de grondkleur is blauw. (in de praktijk 
zijn wel blij met blauwachtig.) 

 



F - GROND EN TUSSENKLEUR 



DIT ZIEN WE LIEVER NIET! 



KLEUR IN TOTAAL ERG LICHT 



+ EN - PUNTEN 

 

Let op de dekkleur moet intens 
gekleurd zijn. Geen bruine waas bij 
zwart en blauw. 

Geen witte en anders gekleurde haren 
in het dek, maar let ook op witte 
pluizen in de voetzolen. 



+ EN - PUNTEN 

 Roest. 

 Roest kan meerdere oorzaken hebben.  
Genetisch; 
Zon; 
Verharing; 
Vuil hok enz; 

 Maar op de keuring is roest - roest, 
puntenaftrek is het gevolg. 

 

 



+ EN – PUNTEN GROND EN TUSSENKLEUR 

De tussenkleur loopt niet door tot aan 
de haarwortel; 

Kleur arme tussenkleur; 

Witte of bijna witte grondkleur op het 
dek; 

Grondkleur loopt wel door maar de pels 
is dun. Bij inblazen, blaas je op de huid. 



DUNNE PELS 



GEEL EN ORANJE 

 Eeuwige discussie; 

 Wat is geel en wat oranje? 

 geel:  heeft een witte buik en een witte  
  grondkleur aan de buik.(soms is de  
  buik wat crème). 
 

 oranje:  Heeft een gekleurde buik met een  
  gelige grondkleur aan de buik.(ook de 
  staart moet gekleurd zijn). 



HARDNEKKIG PROBLEEM BIJ  
GEEL / ORANJE 

 Ticking 

 Wat is ticking ? 

 Ticking wordt veroorzaakt door zwart getopte haren. 

 Waar? 

 Op oorranden en achterhand. 

 Hoe gaan we er mee om? 

 Altijd noemen. de fokker moet attent blijven. 



WAAR BEVINDT ZICH DE TICKING? 



KLEURVERSCHIL BIJ GEEL 



GEEL / ORANJE 



GROND EN TUSSENKLEUR BIJ GEEL 



VERSCHIL IN ONDERKLEUR 



VERGELIJK THRIANTA / DWERG 



DE BELANGRIJKSTE PROBLEMEN 

 ZWART: bruine waas en weinig glans 
 

 Blauw: lichte haartoppen weinig    
  glans, let op nagelkleur, oogkleur en  
  snorharen. Soms zijn deze erg licht van  
  kleur. 
  grote verschillen in dekkleur; 
 

 Bruin: sterke verkleuring bij ouder    
  worden. erg lichte tussen- en   
  grondkleur. Zwakke nagelkleur. 

 



DE BELANGRIJKSTE PROBLEMEN 

 GEEL: TICKING, KLEURVERSCHILLEN, BUIK  
  WAT CRÈME. 

 

 ORANJE: TICKING, LICHTE BUIKKLEUR, WITTE 
  ONDERZIJDE STAART. 
 

 FEH: LICHTE HAARTOPPEN, WEINIG   
  BRUINE WAAS, WAT ZWAKKE   
  GRONDKLEUR OP HET DEK. 
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