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VOORWOORD 

In onze nieuwe uitgave “Standaardeisen Postuurkanaries” wordt een 
precieze beschrijving gegeven van alle bestaande rassen 
postuurkanaries, van hun voornaamste kenmerken, kwaliteiten en 
fouten. 

Iedere rasbeschrijving is zo verantwoord mogelijk weergegeven, onder 
de vorm van dit “Vademecum”. 

Ook de nieuwe nog niet erkende rassen kregen onze aandacht en 
worden duidelijk omschreven met de door hun land van oorsprong, 
respectievelijke standaardeisen. 

Deze handleiding, verwijzend naar de COM – normen, werd door de TC 
van de K.B.O.F. samengesteld, erg behoedzaam en in duidelijke, 
verstaanbare verwoordingen zowel voor de liefhebbers als de 
keurmeesters.  

De soms vertederende, bizarre, vaak mooie verschijningsvormen van 
deze groep vogels, “postuurkanaries” genoemd, laten tot hun recht 
komen in al hun aspecten. 

Bij de kwekers van deze steeds in opmars zijnde rassen zal dit 
“Vademecum” ook simpelweg een antwoord zijn op het soms 
versluierde effect door de vermenging van de verschillende rassen 
indertijd. 

Deze versie moet er toe bijdragen dat in de praktijk, hoe moeilijk het ook 
is, ideale vogels van elk ras te kweken. 

Iedere onderlinge vermenging van postuurkanaries behorend tot een 
verschillend ras is uitgesloten. 

De raszuiverheid is een verantwoordelijkheidsgevoel te dragen door 
ieder van ons. 

TECHNISCHE COMMISSIE POSTUURKANARIES 
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C.O.M. – SLEUTEL POSTUURKANARIES 
 

A. FRISE B. FIGUUR C. VORM D. KUIF E. GETEKENDE 

1.  Parijse 1.  Belg. Bult 1.  Border 1.  Gloster    1.  Lizard 

2.  Noordse 2.  Scotch Fancy 2.  Fife Fancy      a. Kuif      a. Wit 

3.  Zuiderse 3.  Munchener 3.  Norwich      b. Gladkop      b. Geel                                                                           

4.  Zwitserse 4.  Japan Hoso 4.  Yorkshire 2. Duitse Kuif      c. Rood                                                                           

5.  Gibber Italicus  5.  Berner     a. Kuif       a. Zuivere kap 

6.  Padovan  6.  Raza Espagnola 3.  Crest      b. Gebroken 
kap                                                                           

7.  Giboso  7.  Llarguet Espanol.      a. Crested      c. Zonder kap                                                                           

8.  Fiorino  8.  Irish Fancy      b. 
Crestbred  

9.  A.G.I.   4.  Lancashire  

10. Melado Tinerfeno        a. Kuif  

11. Mehringer        b. Gladkop  

12. Giraldillo Sevillano   5. Rheinlander  

13. Rogetto        a. Kuif  

        b. Gladkop  

   5. Portugese 
    harlekijn  

        a. Kuif  

        b. Gladkop  
 

Rode Kleur; 
 
a) Toegelaten zijn de vogels die in de tabel in het rood staan. 
b) Niet toegelaten zijn de vogels die in de tabel in het zwart gedrukt. 
c) Rood verplicht is enkel de Portugese Harlekijn. 
 
 
Gezien er meerdere rassen in de rode kleur worden toegelaten zijn er bepaalde eisen aan de 
lipochroomkleur bij de postuurkanaries gesteld. 
 
Indien een vogel oranje of rood gekleurd is in plaats van geel mag dit overigens geen enkel punten-
voordeel opleveren. 
 
Voor de rassen waar deze kleur is toegestaan let men vooral op de egale verdeling van deze kleur. 
Tweekleurigheid wordt bestraft in de rubriek kleur of conditie. 
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EIGENSCHAPPEN VAN EEN TT- STAM. 
 

Een TT-stam bestaat uit vier vogels die specifiek dezelfde waarneembare 

eigenschappen bezitten. Zij behoren tot dezelfde soort, geslacht, ras of kleurslag. 

Bij het beoordelen van de kleur dienen zij alle vier intensief, schimmel, bont, blauw, 

bruin of groen te zijn. In alle andere gevallen worden de vogels individueel beoordeeld 

en kan elke vogel maximum 90 punten behalen. Er worden dan geen harmoniepunten 

toegekend. 

De beoordeling van een stam gebeurt op één keurbriefje. 
 

 

 

OMSCHRIJVING - VETKLEUR - BONT - EN PIGMENT BIJ 
POSTUURKANARIES 
 

1. VETKLEUR: 
Wordt als vetkleur beschouwd, volledig geel, wit en rood (100% Lipochroom). 

 
2. BONT: 

Wordt als bont beschouwd, vanaf één waarneembare pigment vlek. 

 

3. PIGMENT: 
Wordt als gepigmenteerd beschouwd, een zelfde pigmentkleur op rug, staart, 

borst en vleugels laten zien. 

Er mag geen enkele veer van een andere kleuraanwezig zijn.  

Toelaatbaar is een eventueel lichter tint op borst. 

Poten, snavel, tenen en nagels tellen niet mee.
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RASSEN 
 
CONTINENTALE RASSEN ENGELSE RASSEN 
 
Belgische Bult Border 
Berner Crested / Crestbred 
Duitse kuif Fife fancy 
Gibber Italicus Gloster corona / Gloster consort 
Fiorino Lancashire 
Japan hoso Lizard 
Munchener Norwich 
Noordse frisé Scotch fancy 
Padovan Yorkshire 
Parijse frisé Irish Fancy 
Raza Espagnola 
Zuiderse frisé 
Zwitserse frisé 
Giboso Espanol 
A.G.I. (Arriciato Giante Italiano) 
Melado Tenerfino 
Llarguet Espanol 
Rheinlander 
Mehringer 
Portugese Harlekijn  
Giraldillo Sevillano 
Rogetto 
 
 
ZWAAR GEFRISEERDE 
 
Parijse frisé 
A.G.I. 
Padovan kuif / Padovan gladkop  
Mehringer 
Rogetto 
 
 
LICHT GEFRISEERDE MET SPECIFIEKE HOUDING 
 
Zuiderse frisé 
Zwitserse frisé 
Gibber Italicus 
Giboso Espagnol 
Melado Tenerfino  
Giraldillo Sevillano 
 
 
LICHT GEFRISEERDE 
 
Noordse frisé 
Fiorino 
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50° 

TT-kooi: type F - type L Parijse Frisé 

  
PARIJSE FRISE 
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PARIJSE FRISE 
 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
Houding en vorm  
(10 punten) 

Opgerichte, trotse en majestueuze houding.  
Forse en harmonieuze vorm. 
 Zo groot mogelijk, minimum 19 cm. 

Kleiner dan 19 cm 
Houding: Liggend op zitstok. 
Mist elegantie. Onrustig. 

Kop, kraag en 
bakkebaarden  
(15 punten) 

Vrij forse en brede kop met een stevige conische 
snavel. 
Rijkelijk aanwezige kopkrulveren in kalotte- of  
casquetype. Dit zijn krulveren die van links of van 
rechts opzij groeien en naar de nek krullen of naar 
omhoog krullen. De kop is gescheiden van het 
lichaam door een krans van opstaande veertjes die 
een kraag vormen ook collerette genoemd. 
Op de wangen goed ontwikkelde bakkebaarden ook 
favoris genoemd. 

Kopje te klein, frisering in 
kapvorm, type AGI. Gladde 
kop. 
Kraag (collerette) 
onderbroken of ontbrekend, 
niet naar de kop toe 
krullend. 

Mantel, schouders en 
boeket (15 punten) 

Volle, lange, symmetrische en rijkelijk aanwezige 
rugfrisering. Vanuit een rechte scheidingslijn op het 
midden van de rug bedekt ze deze voor 2/3. 
De schouders worden volledig bedekt door lange en 
volle kruldekveren. Symmetrische verdeling. 
Het boeket, overvloedig ingeplant op de onderkant 
van de mantel en tussen de vleugels georiënteerd 
links of rechts. 
 

Mantel te matig ontwikkeld, 
niet vertrekkend uit rechte 
scheidingslijn. 
Asymmetrisch,  
scheefliggend. 
Boeket: ontbrekend of te  
zwak. 

Borstfrisering - Jabot 
(15 punten) 

De borstkrulveren zijn dubbel aanwezig, goed 
gesloten, symmetrisch en naar elkaar toe groeiend 
in gesloten schelpvorm. Jabot = borstbevedering. 

Niet in dubbel gesloten 
schelpvorm. Te matig 
ontwikkeld. Onvoldoende 
symmetrie. Opwaarts 
krullend (type AGI). 

Flanken 
(15 punten) 

Vrij lang, stevig en breed en op symmetrische wijze 
ingeplant zijn zij, een schelp vormend, omhoog 
Gekruld naar de rug. Aansluitend bij de 
mantelveren zijn zij gescheiden van de borst-  
frisuren. 

Asymmetrisch, te matig 
ontwikkeld, niet opwaarts 
krullend. In waaiervorm. 
Niet ingeplant in de dij-  
beenstreek of afwezig. 

Hanenveren, broek 
(10 punten) 

Vrij lange en stevige, rijkelijk aanwezige,  
olijfvormige hanenveren, vertrekkend van op de 
stuit en hangend langs beide zijden van de staart. 
De dijen en het onderlichaam zijn volledig bevederd 
met krulveertjes. De broek overvloedig die geen 
opening onder de borst laten. 

Afwezig of onvoldoende 
gestoffeerd. 
Broek: glad onderlichaam 
(nefaste invloed op  
elegantie). 
Samenloop jabot/broek  
vormt geen geheel (moet 
onzichtbaar zijn). 

Vleugels, poten en 
staart 
(10 punten) 

De vleugels zijn lang en stevig, zij sluiten op de 
stuit. 
De poten, tenen en nagels zijn stevig ontwikkeld. 
De nagels, zeker de achterteen, vertonen een lichte 
aanzet tot krulling. 
De staart is lang, stevig en breed en recht af  
eindigend. 

Vleugels, niet in 
verhouding, te veel kruisen. 
Poten: niet stevig, glad  
bevederde dijen, gewone of 
gebroken nagels. 
Staart: niet gesloten  
(spreidstaart). Te kort of te 
smal, niet in verhouding. 

Bevedering, conditie 
(10 punten) 

Overvloedig, zijdeachtig, volumineus, stevig en 
volledig. 
Gezond, ongeschonden en rein.  
Alle kleuren zijn toegelaten. 

Te kort, ruw of hard zonder 
glans, te fijn van structuur 
(flow). 
Conditie: onrustig, niet rein, 
ongezond. Niet raszuiver. 
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TT-kooi: type F - type Parijse Frisé TT-kooi: type F - type L Parijse Frisé 

NOORDSE FRISE 
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NOORDSE FRISE 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(15 punten) Minimum 17, tot 18 cm. Te klein of te groot. 

Houding 
(15 punten) 

Fiere, opgerichte houding in een hoek van 60°. 
Pootjes lang en licht gebogen.  
Niet te lange, goed gesloten vleugels, niet kruisend 
en sluitend op de stuit. 
 

Geen 60°, te excentrieke, 
opgerichte houding (zoals de 
zuiderse). Draainagels. 

Kop, nek  
(10 punten) 

Kop goed afgerond. Volumineuze hals, in  
verhouding met kop en lichaam, moet glad 
bevederd zijn. Vrij van frisuren. 

Niet glad, kopje niet rond. Niet in 
verhouding. 

Rug, mantel 
(15 punten) 

Rechte scheidingslijn midden op de rug met een 
symmetrische, goed ontwikkelde mantel langs  
beide zijden krullend naar de schouder toe.  
Hij bedekt 2/3 van de rug. 

Te matig ontwikkeld,  
asymmetrisch, scheefliggend door 
niet rechte scheidingslijn. 

Borst 
(15 punten) In een gesloten schelpvorm (hartvorm). Niet gesloten, te matig of 

asymmetrisch ontwikkeld. 

Flanken 
(15 punten) 

Symmetrisch, goed ontwikkeld, opwaarts krullend 
naar de schouders. 
Zij zijn ingeplant niet boven maar vóór de poten, niet 
te hoog of te laag. 

Onvoldoende ontwikkeld, niet     
opwaarts krullend, asymmetrisch. 

Onderlichaam 
(5 punten) Moet glad bevederd zijn, zonder frisuren. 

Niet glad, te lange contourveren 
aan staart (=hanenveren). 
Losse bevedering aan dijen  
(broekvorming). 

Staart 
(5 punten) 

Lange smalle staart, goed in het verlengde van het 
lichaam. 
Niet te lange, goed gesloten vleugels, niet kruisend 
en sluitend op de stuit. 

Gerafeld, spreidstaart, niet volledig 
of te kort. 

Conditie 
(5 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. Alle kleuren zijn 
toegelaten. 

Niet eigen aan TT- kooi, ongezond 
of onverzorgd. Niet raszuiver. 
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TT-kooi: type F - Koepelkooi 

ZUIDERSE FRISE 
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ZUIDERSE FRISE 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(10 punten) Minimaal 17 cm. Te klein. 

Houding 
(15 punten) 

Rug en staart in een rechte lijn. Kop en lange hals 
horizontaal. Het lichaam heeft de vorm van het cijfer 
zeven. 

Geen cijfer 7-houding. Rug- 
staartlijn niet verticaal. Door-  
knikkend kniegewricht of door-
gebogen poten. 
Nek niet horizontaal of lichtjes 
naar beneden gestrekt. Onvol-
doende actie (opdrukken). 

Kop en hals 
(10 punten) 

De kop is klein en heeft een serpentachtige vorm. De 
nek is lang en fijn, glad bevederd en naar voren 
gestrekt. 

Te zware, volle kop, niet  
serpentachtig.  
Korte volle hals. 

Rug, mantel 
(10 punten) 

Goed ontwikkeld naar beide zijden, en hoog 
gedragen. Symmetrisch en een duidelijke rechte  
scheidingslijn. 

Asymmetrisch. Geen rechte 
scheidingslijn. Onvoldoende 
ontwikkeld, minder dan 3/4 van de 
rug bedekkend. 

Borst 
(10 punten) 

Symmetrisch en van beide zijden naar de borst toe 
krullend, niet te groot en een praktisch gesloten korfje 
vormend 

Asymmetrisch.  
Geen korfje vormend. 
Onvoldoende gestoffeerd. 

Vleugels  
(5 punten) Goed sluitend en niet kruisend. Niet aansluitend of gekruist. 

Flanken 
(10 punten) 

Vertrekken net boven de dijen en krullen opwaarts. 
Symmetrisch. 

Asymmetrisch. Te matig  
ontwikkeld, niet opwaarts 
krullend. Te lage inplanting. 

Staart 
(5 punten) Lang, smal en gesloten. Te kort, breed of open.  

Hanenveren. 

Poten, dijen 
(10 punten) 

Lang, gestrekt met glad bevederde dijen, nagels goed 
ontwikkeld en niet gekruld. 

Niet volledig gestrekt.  
Dijen onvoldoende bevederd. In 
spreidstand. Gekrulde nagels. 

Bevedering 
(10 punten) 

Volledig, zacht en glanzend.  
Buiten de drie hoofdfrisures is de rest van hetlichaam 
glad bevederd. 

Frisering op onderlichaam, nek of 
keelstreek. Los aan dijen (broek). 

Conditie 
(5 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. Alle kleuren zijn 
toegelaten. 

Geen goede presentatie, niet 
zuiver of gezond. Krullende  
nagels of andere gebreken. Niet 
eigen aan TT-kooi. 
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TT-kooi: type F - Koepelkooi 

ZWITSERSE FRISE 
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ZWITSERSE FRISE 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(10 punten) 17 à 18 cm. Te klein of te fors. 

Houding 
(15 punten) 

Lichaam in de vorm van een halve maan,  
ellipsvormig. Staart duidelijk onder de zitstok. 

Afwijkend aan de halve  
cirkelvorm van het lichaam. 

Kop en nek 
(10 punten) 

Kleine ovale kop, fijne lange glad bevederde nek. 
Redelijk, in verhouding tot lichaam, kleine snavel. 

Te zware of ronde kop. Bek te 
grof. Nek te kort en te fors, niet 
glad bevederd. 

Rug, mantel 
(10 punten) 

Lange volle rugfrisering die vertrekt van een rechte 
scheidingslijn en naar beide zijden gelijkmatig en 
symmetrisch verdeeld is. 
Zij vallen over de schouders en bedekken 2/3 van de 
lengte van de rug. 

Niet symmetrisch, onvoldoende 
ontwikkeld, scheef liggend. 

Borst 
(10 punten) 

Van beide zijden van de borst naar voren en omhoog 
krullend, een korfje vormend. 

Asymmetrisch, in waaiervorm of 
afhangend. 

Vleugels  
(5 punten) Lang en goed gesloten, mogen elkaar niet kruisen. Kruisende of te korte vleugels, 

afhangend. 

Flanken 
(10 punten) 

Goed ontwikkeld en symmetrisch, in opwaartse  
richting krullend in de richting van de rug of mantel. 

Asymmetrisch. Te matig 
ontwikkeld, afhangend.  
Te lage inplanting. 

Staart 
(5 punten) 

Lang en smal in het verlengde van de ruglijn, onder 
de zitstok doorlopend. 

Te kort, spreidstaart, niet onder 
de zitstok doorreikend. 

Poten, dijen 
(10 punten) 

Lang en lichtjes gebogen. De dijen zijn duidelijk zicht- 
baar en glad bevederd. Te gestrekte poten laten de 
vogel een hoekige houding aannemen. 

Te kort of te excentrieke  
potenstand (type Zuiderse). 

Bevedering 
(10 punten) 

Volledig, zacht en glanzend. 
Buiten de drie frisures volledig glad bevederd. 

Frisering op kop, nek of  
onderlichaam. 

Conditie 
(5 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. 
Alle kleuren zijn toegelaten, behalve rood. 

Niet gezond, misvormingen of 
andere gebreken.  
Niet eigen aan TT-kooi. 
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90° 

TT-kooi: type F - Koepelkooi 

GIBBER ITALICUS 
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GIBBER ITALICUS 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(10 punten) Maximum 15 cm. Groter dan 15 cm. 

Houding 
(15 punten) 

Sterk opgericht, in de vorm van een cijfer zeven. Kop 
hals en lichaam vormen een hoek van bijna 90°. 
Kopje en nek liggen lager dan de schouderlijn. 
Alerte houding, soms zich vasthoudend met een poot 
aan de tralies, het lichaam lichtjes achterover 
drukkend. Rustig. 
 

Geen cijfer 7 vormend.  
Onvoldoende opgericht.  
Meer dan 80°, kop/nek nietlager dan 
schouders gedragen. 

Kop en hals 
(15 punten) 

Zeer klein kopje dat door zijn ovale vorm er  
serpentachtig uitziet. Lichtjes en dun bevederd rond de 
ogen. 
De nek/hals lang gerekt en glad bevederd.  
Lichte knik in nek 

Kopje te zwaar, te rond, niet glad 
bevederd. 
Nek te kort, te breed, niet glad 
bevederd. 

Rug, mantel 
(10 punten) 

De hoge mantel is klein en naar beide zijden van de 
rug gedragen. Hij is symmetrisch met een rechte 
scheidingslijn in het midden van de rug. 

 Niet aanwezig, eenzijdig. 
Asymmetrisch, te laag  
gedragen. 

Borst 
(10 punten) 

Zeer matig ontwikkeld en beperkte borstfrisures, licht 
gekruld naar de borst, hartvormig. 
Een zeer kleine driehoek is zichtbaar bij de overgang 
naar de keelstreek. 

Onbestaande, asymmetrisch. 
Borstbeen over de hele lengte 
zichtbaar i.p.v. het vereiste  
driehoekje (10mm) hoog tegen de 
keel. 

Vleugels  
(5 punten) Lang, goed tegen het lichaam sluitend, niet kruisend. Te kort, niet goed aansluitend, 

kruisend. 

Flanken 
(10 punten) Korte vinnen, omhoog krullend, die symmetrisch zijn. Onbestaande, niet opstaand, 

asymmetrisch. 

Staart 
(5 punten) Lang en smal, zo weinig mogelijk beschadigd. Te kort, te breed, storend, 

zwaar beschadigd. 

Poten, dijen 
(10 punten) Lang en gestrekt met onbevederde dijen. 

Te kort, niet gestrekt. 
Kniegewricht in verkeerde richting 
plooiend. 

Bevedering  
(5 punten) 

Korte en harde bevedering. 
Alleen tentoongesteld in intensief en glad onderlijf. 
Een aanzetting tot frisering is voldoende. 

Te sterk ontwikkeld, te lang.  
Niet intensief. 

Conditie 
(5 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. Alle kleuren zijn 
toegelaten. 

Ongezond, niet rein,  
geschonden, zich niet presenterend. 
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TT-kooi: type F - Koepelkooi 

PADOVAN 
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PADOVAN 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(10 punten) 18 à 19 cm. Te klein. 

Houding  
(10 punten) 

Fier en opgericht onder een hoek van 65°, de dijen 
zijn zichtbaar. 

Geen elegante, opgerichte 
houding van 65°. 

Kop, kuif en hals 
(20 punten) 

De goed gevormde parasolvormige kuif bedekt een 
gedeelte van de ogen en de snavel. 
Het kleine maar duidelijke middelpunt ligt centraal 
boven de ogen. 
Kleine opstaande veertjes op het achterhoofd zijn 
toegestaan. 
De halskrulveren, die een kraag vormen, moeten 
aanwezig zijn. 

Gladkop: te smalle schedel. 
Ontoereikende kopbevedering 
en d.d. geen wenkbrauwen. 
Kuif: Onvoldoende gestoffeerd 
en ontoereikend. Kuifveertjes te 
gefriseerd en d.d. ruwe 
onvoldoende koepelvormige 
kuif. Open in nek. 
Kraag: te onregelmatig, 
te hoog ingeplant. 

Rug, mantel  
(10 punten) 

De mantelveren bedekken overvloedig en  
symmetrisch, langs beide zijden van een rechte  
scheidingslijn de gehele rug en een gedeelte van de 
schouders. 

Asymmetrisch, te matig  
ontwikkeld. 

Borst 
(10 punten) 

Borstfrisuur weelderig, opwaarts groeiend en om- 
vangrijk in verhouding tot mantel en flanken. 
 Het onderlichaam is volledig bevederd. 

Asymmetrisch. In waaiervorm, 
ontoereikend boeket. 

Vleugels  
(5 punten) 

Lang in verhouding met het lichaam, goed aan- 
sluitend en niet kruisen. 

Niet in verhouding, afhangend 
of gekruist. 

Flanken 
(10 punten) 

Zijn schelpvormig en zijn ingeplant boven de dijen. 
Deze krulbevedering staat omhoog tot aan de 
mantel en is symmetrisch. 

Onvoldoende ontwikkeld, 
asymmetrisch, niet naar de 
mantel krullend. 

Staart 
(5 punten) 

Lang en redelijk breed. Vanaf de staartinplant lange 
en dichte hanenveren langs beide zijden. 

Spreidstaart. Niet in verhouding. 
Onvoldoende of ontbrekende 
hanenveren. 

Poten 
(5 punten) 

Stevige poten, tenen en nagels. Deze laatste  
mogen niet krullen. 

Te licht, de zitstok niet om- 
knellend. Gedraaide of  
ontbrekende nagels. 

Bevedering  
(10 punten) 

Volledig, overvloedig, lang en zijdeachtig. 
Overgang borstfrisering naar broek onzichtbaar,  
dijen goed bevederd. 

Te karig, onvoldoende glans, 
beschadigd. Onvoldoende  
broekvorming. 

Conditie 
(5 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. 
Alle kleuren, inclusief rood en bont, zijn toegelaten. 

Niet eigen aan TT-kooi.  
Ongezond. 

 

KEURTECHNISCHE OPMERKING 
De kuifbroed of gladkop is een identieke vogel zonder kuif. Een maximale kopbreedte        
wordt gevraagd, die duidelijk zichtbaar wordt door het aanwezig zijn van wenkbrauwen. 
De nek wordt goed afgescheiden door de kraag die laag ingeplant is. 
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TT-kooi: type F - Koepelkooi 

 
GIBOSO  ESPANOL 

 50°  
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GIBOSO ESPAÑOL 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(10 punten) Minimum 18 cm. Te klein. 

Houding 
(20 punten) 

De kop, hals en nek moeten een hoek van 45° tot 
60° vormen met de romp. 
Duidelijk de vorm van het cijfer 1, staart tegen de 
zitstok. 

Geen cijfer 1 vorm. 

Kop 
(5 punten) Fijn, slank, klein en glad. Serpentachtig. Te zwaar, rond, niet glad. 

Hals/nek  
(20 punten) 

Zeer lang (5 à 6 cm), volledig gestrekt, glad  
bevederd en naar beneden gericht. 

Nek te kort, niet glad, 
onvoldoende naar 
beneden gericht. 

Rug, mantel,  
vleugels 
(10 punten) 

Korte gekrulde mantelveren met een duidelijke 
scheidingslijn op de rug en symmetrisch. 
Vleugels lang en aansluitend aan het lichaam, 
mogen elkaar niet kruisen. 

Vleugels te kort en niet 
aansluitend. 
Mantel: Asymmetrisch, 
onduidelijke scheidingslijn. 

Borst 
(10 punten) 

Zeer matig ontwikkelde veertjes, in symmetrie, die 
het naakte borstbeen volledig zichtbaar laten.  
De borstkrul bevedering komt van beide zijden, 
deze beide zijden mogen elkaar niet raken.  
Onderlichaam volledig glad. 

Te stevig ontwikkeld, 
asymmetrisch. Borstbeen 
NIET naakt.  
Onderlichaam niet glad 
bevederd. 

Flanken 
(5 punten) Kort, stevig, minimaal ontwikkeld en symmetrisch Ontbrekend, slechte inplan-

ting, asymmetrisch 

Staart 
(5 punten) 

Vrij lang, in verhouding met het lichaam, licht 
gevorkt. 
Rug-staartlijn, kleine knik ter hoogte van de stuit. 

Niet in verhouding of de 
zitstok niet rakend. 

Poten, dijen  
(10 punten) 

Lang en gestrekt. De naakte dijen zijn naar voren 
gericht. 

Te kort, dijen niet naakt en 
onvoldoende naar voren  
gericht. 

Conditie 
(5 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. 
Alle kleuren, inclusief rood en bont, zijn toegelaten. 

Ongezond, bevedering vuil, 
beschadigd, niet intensief. 
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TT-kooi: type F 

FIORINO 
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FIORINO 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(15 punten) Maximum 13 cm. Goed gevuld en kort lichaam. Te groot. 

Houding  
(10 punten) 

Fier en opgericht in een hoek van ca. 55°. De vol- 
lege vogel vormt een lijn. 

Niet opgericht, ·afwijkend 
van de hoek van 55°. 

Kop en hals  
(15 punten) 

Kuif: Goed gewelfde ronde kuif in rozetvorm. Egaal 
verdeelde kuifveren met een centraal middelpunt 
dat gelegen is boven de ogen. De ogen blijven 
zichtbaar. Hals, glad goed afgescheiden met 
minimale of geen kale vlek. 
 
Gladkop: Brede ronde kop met duidelijk zichtbare 
wenkbrauwen. 
 
 

Kuif: niet centraal op 
schedel, gespleten. Te plat 
op schedel met weinig egale 
kuifveren. Onduidelijk 
centraal middelpunt, 
hoorntjes, ogen gedeeltelijk 
verstopt. Open in nek. 
Gladkop: niet ronde kop, 
genepen, ontbrekende 
wenkbrauwen. 
Hals: niet glad. 

Rug, mantel,  
(10 punten) 

Symmetrisch vanaf een rechte scheidingslijn, een 
weelderige mantel over beide zijden van de rug en 
over de gehele lengte er van. 

Asymmetrisch, 
ontoereikend, scheefliggend 
of te eenzijdig. 

Borst 
(10 punten) 

Vol, symmetrisch en van beide zijden van de borst 
naar elkaar toe krullend, zonder naakte delen, in 
gesloten schelpvorm zoals de Noordse. 

Asymmetrisch, niet in 
hartvorm en gesloten.  
Te matig ontwikkeld of te 
eenzijdig. 

Vleugels  
(5 punten) 

In verhouding met lichaam, goed aansluitend en 
niet kruisend. 

Niet aansluitend, zich  
kruisend, te lang in 
verhouding. 

Flanken 
(10 punten) 

Symmetrisch, goed ontwikkeld en gelijkmatig 
verdeeld, opwaarts krullend vanuit de flanken tot 
aan de boord van de schouders.  
Niet te laag ingeplant. 

Asymmetrisch, te matig 
ontwikkeld, naar andere  
richting dan de schouders 
krullend. Te lage inplanting. 

Staart 
(5 punten) Kort en smal. Hanenveren zijn toegelaten. Te lang, spreidstaart. 

Poten, dijen  
(5 punten) Redelijk lang en stevig. Goed bevederde dijen. Te kort, dijen ontbloot of 

broekvorming. 

Bevedering  
(10 punten) 

Weelderig en zijdeachtig. De hals is glad bevederd. 
Hanenveren zijn toegelaten. 
 

Hard en ruw van structuur, 
zonder glans.  

Conditie 
(5 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. Alle kleuren zijn 
toegelaten. 

Niet gezond, niet levendig of 
niet eigen aan TT-kooi. 

 

KEURTECHNISCHE OPMERKING: 
Bij de kuifbroed of gladkop is de kop rond en breed met duidelijke 
wenkbrauwen. De hals is glad, kort en vol, met een duidelijke afscheiding van 
kop en lichaam. 
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TT-kooi: type F - type L Parijse Frisé 

A.G.I. 
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A.G.I (Italiaanse Reuze Frisé) 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(10 punten) 

Minimum 21 cm. 
Harmonieus voorkomen. Kleiner dan 21 cm. 

Houding  
(5 punten) 

Onder een hoek van 60°, staart in verlengde van 
lichaam of licht hangend. 

Liggend op zitstok of 
gebogen houding. 

Kop, kraag  
(15 punten) 

Ronde volumineuze kop met een conische snavel 
die breed is aan de basis. 
Naar boven gerichte frisering vanuit de nek over de 
kop lopend een capuchon vormend, dit noemt men 
het capuchon-type. 
De veertjes in de hals groeien naar boven en 
vormen zo een kraag, deze kraag gaat over in de 
capuchon. 
Duidelijk uitstekende bakkebaarden. 
De ogen blijven zichtbaar. 

Kraag onvoldoende  
ontwikkeld. 
Ontbrekende 
bakkebaarden. 
Kuifvormige frisuren, met 
centraal punt. 

Mantel - boeket.  
(10 punten) 

Lange veren die luchtig en harmonisch verdeeld 
zijn en vanuit het midden op de rug een roos  
vormen. 
Een mooi klein boeket (mooi overvloedig zijn) op de 
stuit vervolledigt de mantel. 

Niet symmetrische mantel. 
Boeket ontbreekt of  
onvoldoende. 

Borst en 
onderlichaam  
(10 punten) 

Lange brede veren die van beide zijden omhoog 
groeien en zo een waaier vormen aansluitend aan 
de kraag. 
Onderlichaam intens gefriseerd in opwaartse rich-
ting, deze sluit aan in de borstfrisuur. 

Borstfrisuur onvoldoende, 
niet naar boven gericht. 
Onderlichaam te glad. 

Vleugels  
(5 punten) 

Krachtige vleugels die niet hangen, slagpennen 
goed gestapeld. De vleugeltoppen mogen elkaar 
lichtjes kruisen. 

Overdreven kruisende  
vleugels. 
Afhangende vleugels. 

Flanken 
(15 punten) 

Goed ontwikkeld, naar voren gebogen weelderig 
gekrulde veertjes, tegen de vleugel aanleunend. 

Flanken niet symmetrisch. 
Afhangende flanken. 

Staart 
(10 punten) 

Lange stevige staart, vierkant eindigend. Boven- 
deel met overvloedige en lange en brede hanen- 
veren. 

Staart kort of te smal, niet 
recht eindigend.  
Ontbrekende hanenveren. 

Poten en tenen.  
(5 punten) 

Dikke krachtige poten met stevige grip rond de 
zitstok. De nagels in de vorm van een kurken- 
trekker of de neiging daartoe vertonen. 

Lichte poten, niet krullende 
Nagels of geen neiging 
hiertoe. Ontbrekende  
nagels. 

Bevedering  
(10 punten) 

Zeer weelderig en zijdeachtig, geen ontbrekende 
delen.  

Te korte of harde 
bevedering. 
Te fijne bevedering (flow). 
Onvoldoend volume. 

Conditie,  
algemene indruk 
(5 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein.  
Alle kleuren toegelaten. 

Geen gezonde indruk of 
conditie. 
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MELADO TINERFENO 
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TT-kooi: type F 
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MELADO TINERFENO 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(10 punten) Minimum 18 cm. Te klein. 

Houding, vorm 
(20 punten) 

Opgericht en in cijfer 1 vorm. 
Groot, volumineus, de gladde en de gefriseerde delen 
zijn duidelijk afgebakend. 

Geen cijfer één vorm. 
Lichaam te fijn. 

Kop 
(5 punten) In verhouding en bedekt met gladde veertjes. 

Te zware of te lichte kop, niet 
in verhouding met het 
lichaam. 
Frisuur op de kop. 

Nek 
(5 punten) Lang en bedekt met gladde veertjes. Te korte nek. Frisuur in de 

nek. 

Borst 
(15 punten) 

Breed met korte frisuren die symmetrisch ontstaan uit 
beide zijden van de borst naar het centrum, zodanig 
dat het borstbeen en de buik zichtbaar zijn en bedekt 
met korte gladde veertjes. De buik is glad. 

Borstfrisuren niet 
symmetrisch. 
Borstbeen niet zichtbaar. 

Rug 
(10 punten) 

Breed en hoog gedragen schouders met lange 
veertjes die symmetrisch vertrekken vanaf de  
middellijn van de rug en weelderig langs beide zijden 
van de rug vallen en zo een weelderige mantel 
vormen. 

Te smalle schouders, 
onvoldoende of ongelijke 
mantel. Geen rechte 
scheidingslijn van de mantel 
midden van de rug. 

Vleugels  
(5 punten) Lang, aansluitend aan het lichaam zonder te kruisen. 

Niet tegen het lichaam 
aansluitend of gekruist.  
Te korte vleugels. 

Flanken 
(10 punten) 

Gefriseerde veertjes die van beide zijden van het 
lichaam, twee grote flanken tonen, gesloten en 
symmetrisch, zonder tegen de vleugels aan te  
sluiten. 

Flanken niet symmetrisch of 
afhangend. 
Te laag ingeplant. 

Staart 
(5 punten) 

Lang en gesloten. Loodrecht ten overstaan van de 
zitstok in een rechte lijn met de rug. 

Open of brede staart, te 
korte staart. 

Poten, dijen  
(5 punten) 

Lange, rechte benen. 
Dijen bedekt met gladde veertjes. 

Niet volledig gestrekt of te 
Korte poten. Billen 
onvoldoende bevederd. 

Bevedering  
(5 punten) 

Overvloedig en zijdeachtig. 
Gesloten bevedering op alle gladde delen.  
Weelderige frisuren op de gefriseerde delen. 

Harde bevedering, 
onvoldoende gefriseerd. 

Conditie 
(5 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. Alle kleuren 
toegelaten. 

Geen gezonde indruk, 
onrustig, niet vertrouwd aan  
kooi. 
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TT-kooi: type F 

 
DE MEHRINGER 
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MEHRINGER 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 

Grootte 
(20 punten) Maximum 14 cm. Te groot. 

Mantel en boeket 
(15 punten) 

Goede scheiding, de rug frisuren moten vol over de 
schouders doorlopen en 2/3 van de rug bedekken. Het 
boeket moet aanwezig zijn. 

Geen duidelijke scheiding. 
Onvoldoende frisuren.  
Boeket ontbreekt. 

Kop en hals  
(10 punten) 

Brede en volle kop met voldoende frisuur. 
Aanwezige bakkebaarden die uit de wangen steken. 
De hals voorzien van voldoende frisuur (collerette).  
De collerette, opstaande veertjes in nek en keel, die 
de overgang van de kop naar het lichaam 
accentueren, moet aanwezig zijn.  

Smalle kop. 
Ontbrekende frisuur.  
Collerette niet volledig. 

Borst en 
buikfrisuren  
(15 punten) 

Goede en volle borst met volle en brede borstfrisuur,  
uit beide zijden van het lichaam die elkaar raken. 
Voldoende frisuur op onderbuik. 

Borst niet genoeg gevuld. 
Onderbuik matig gefriseerd. 

Staart- en 
hanenveren  
(5 punten) 

De staart is gesloten en breed van vorm. 
Hanenveren zijn langs beide zijden van de staart 
aanwezig. 

Staart te smal of onvolledig. 
Ontbrekende hanenveren. 

Poten 
(5 punten) 

Korte poten met goed bevederde dijen. Een aanzet tot 
krulnagels is nodig. 

Te hoge poten. 
Dijen onvoldoende bevederd. 

Flanken 
(15 punten) 

Stevige en naar boven gerichte flanken, ingeplant  
boven de dijen, symmetrisch en volumineus. 

Afhangende of niet  
symmetrisch. 

Bevedering  
(5 punten) 

Moet overvloedig en zacht zijn. Zijdeachtig.  
Alle kleuren, ook rood zijn toegestaan. 

Te harde of matige  
bevedering. 

Conditie en 
houding 
(10 punten) 

Goed opgerichte houding, zodat kop, rug en staart 
een rechte lijn vormen. 
Netjes en ongeschonden. 

Liggende houding. Onzuivere 
bevedering. 
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GIRALDILLO SEVILLANO 
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                GIRALDILLO SEVILLANO 
 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 

Houding 
(20 punten) 

Duidelijk de vorm van het cijfer 1 
In houding vormt de kop, hals en nek moeten een 
hoek van 45° minimum met de romp. 
Staart tegen de zitstok. 

Geen cijfer 1 vorm. 

Grootte 
(15 punten) 

Maximum 15 cm. Er zijn drie lijnen om de totale 
grootte te berekenen. 
1. Van de punt van de snavel tot de schouders; 
2. Van de schouder tot de stuit; 
3. Van de stuit tot het einde van de staart; 
De lijnen 2 en 3 mogen de 9 cm niet overschrijven. 

Te groot. 
 
Voorkeur gaat na de 
kleinste. 

Kuif 
(15 punten) 

Kuif ovaal. Kuifbevedering zolang mogelijk. 
Kuif moet goed aansluiten in de nek. 
Centraal middelpunt. 

Kuif niet ovaal. 

Kop & nek  
(15 punten) 

Kop klein en ovaal. 
Hals/Nek lang, zeer dun en glad bevederd. 

Kop niet ovaal. 
Nek te kort, niet glad. 

Poten, dijen  
(10 punten) 

Lang en volledig gestrekt.  
Dijbeen aan voorzijde onbevederd. Te kort, dijen niet naakt. 

Borst 
(5 punten) 

Borst lang, smal, zichtbaar borstbeen.  
Borstkrulveren die naar elkaar toe groeien. 

Te zware borst.  
Borstbeen niet naakt. 

Rug, mantel,  
vleugels 
(5 punten) 

Rug lang en gesterkt. 
Duidelijke vleugelellebogen. 
Korte gelijkmatige mantel, symmetrisch met 
duidelijke middellijn. 
Vleugels niet kruisen. 

Vleugels te kort en niet 
aansluitend. 
Mantel: Asymmetrisch, 
onduidelijke scheidingslijn. 

Flanken 
(5 punten) 

Flankkrulveren symmetrisch, klein en strak aan het 
lichaam. 

Ontbrekend, slechte inplan-
ting, asymmetrisch 

Staart 
(5 punten) Staart smal en gesloten met M vorm. Staart niet gesloten en M 

vorm ontbreekt. 

Conditie 
(5 punten) 

Bevedering goed aansluiten tegen het lichaam. 
In goede gezondheid, nette bevedering. 
Geen ontbrekende bevedering. 
Alle kleuren zijn toegelaten. 

Ongezond, bevedering vuil, 
beschadigd. 



32 
 

ROGETTO (mini A.G.I)   
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ROGETTO (mini A.G.I) 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(20 punten) 

13 cm. 
Harmonieus voorkomen. Groter dan 13 cm. 

Houding  
(5 punten) Opgericht, onder een hoek van 60° Liggend op zitstok of 

gebogen houding. 

Hals, Kop, Kraag  
(20 punten) 

Kop rond met een gedeeltelijke of volledige 
capuchon groeiend vanuit de kraag 
Kraag opstaand, naar boven gerichte frisering 
ontstaan vanuit hals en nek over de kop lopend een 
capuchon vormend, dit noemt men het capuchon-
type. 
De veertjes in de hals groeien naar boven en 
vormen zo een kraag, deze kraag gaat over in de 
capuchon. 
Duidelijk uitstekende bakkebaarden. 
De ogen blijven zichtbaar. 

Kraag onvoldoende  
ontwikkeld. 
Ontbrekende 
bakkebaarden. 
Kuifvormige frisuren, met 
centraal punt. 

Flanken 
(10 punten) 

Flankkrulveren goed ontwikkeld, symmetrisch naar 
boven gericht. 

Flanken niet symmetrisch. 
Afhangende flanken. 

Mantel - boeket.  
(10 punten) 

Lange veren die luchtig en harmonisch verdeeld 
zijn en vanuit het midden op de rug een rozet  
vormen. 
Boeket mooi overvloedig zijn (royaal en vol) 

Niet symmetrische mantel. 
Boeket ontbreekt of  
onvoldoende. 

Borst en 
onderlichaam  
(10 punten) 

Borstkrulveren goed ontwikkeld, symmetrisch naar 
boven gericht. (Lange brede veren die van beide 
zijden omhoog groeien en zo een waaier vormen 
aansluitend aan de kraag). 
Onderlichaam intens gefriseerd in opwaartse rich-
ting, deze sluit aan in de borstfrisuur. 

Borstfrisuur onvoldoende, 
niet naar boven gericht. 
Onderlichaam te glad. 

Bevedering  
(5 punten) 

Zeer weelderig en zijdeachtig, geen ontbrekende 
delen.  

Te korte of harde 
bevedering. 
Onvoldoend volume. 

Vleugels  
(5 punten) 

Vleugels goed gesloten. De vleugeltoppen mogen 
elkaar lichtjes kruisen. 

Overdreven kruisende  
vleugels. 
Afhangende vleugels. 

Poten en Nagels.  
(5 punten) 

Poten met stevige grip rond de zitstok. De nagels in 
de vorm van een kurken- trekker of de neiging 
daartoe vertonen. 

Niet krullende 
nagels of geen neiging 
hiertoe.  
Ontbrekende nagels. 

Staart - Hanenveren 
(5 punten) 

Staart kort, recht eindigend. Boven- deel met 
overvloedige en lange en brede hanen- veren. 

Staart kort of te smal, niet 
recht eindigend.  
Ontbrekende hanenveren. 

Conditie,  
algemene indruk 
(5 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein.  
Alle kleuren toegelaten. 

Geen gezonde indruk of 
conditie. 
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TT-kooi: type F - Koepelkooi 

BELGISCHE BULT 
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BELGISCHE BULT 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 

Houding  
(40 punten) 

In werkhouding (cijfer 7- hoek 80-85°) worden de 
schouders op- geheven, kopje en nek worden naar 
voren gestrekt en zakken onder de schouderlijn, zodat 
ze van de rug- zijde gezien onzichtbaar worden. 
De rug vormt samen met de staart een rechte verticale 
lijn. De pootjes zijn volledig gestrekt. 

Onvoldoende werkhouding 
(t.t.z. figuur 7). Niet eigen aan 
tt-kooi, nerveus type. 
Staart onder zitstok of niet 
verticaal met ruglijn. 

  Niet aansluitende vleugels. 

Vorm 
(25 punten) 

Borst en vooral de schouders goed breed en hoog 
zodat het lichaam een goede driehoeksvorm vertoont 
zowel van de rugzijde als in profiel.  
De lange vleugels sluiten goed tegen het lichaam. 
Gevulde, brede en rechte rug.  
Zonder inkeping, nog rondheid. 

Te smal van borst of schouders, 
geen goede driehoeksvorm. Te 
smalle, ronde of holle schouders. 
Lichaam te licht of cilindervormig. 
Niet raszuiver. 

Kop en nek 
(12 punten) 

De kop is klein, fijn en ovaal. 
De hals / nek is langgerekt en smal. Klein snaveltje. 

Te zware, ronde kop.  
Nek te kort en te zwaar. 

Bevedering, 
conditie en 
kleur 
(8 punten) 

Bevedering volledig, glad en glanzend.  Zo soepel 
mogelijk.  
Alle kleuren, behalve rood, zijn toegelaten.  
Gezond, ongeschonden en rein 

Algemeen te los, gefriseerd, 
niet levendig, van slechte 
kwaliteit zonder glans, niet in  
goede gezondheid. 

Grootte 
(5 punten) 

Grootte van 17 à 18 cm, gemeten vanaf puntje bek, 
over schouder- en ruglijn tot het uiteinde van de staart. 

   
  Te klein. 
 

 
 
 

 
Staart, 
(5 punten) 
 

Staart, lang, smal, recht, goed gesloten en in een 
rechte lijn met de rug. 
 

Te breed, spreidstaart, onder 
zitstok. 
Te korte en ontblote dijen. 
 

 
Poten en 
dijen. 
(5 punten) 
 

 
Poten lang, lichtjes gebogen. De goed ingeplante dijen 
zijn goed bevederd en steunen tegen het lichaam. 
 

Te korte en ontblote dijen. 
Te excentrieke potenstand zo-
als de Gibber. Poten gespreid 
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TT-kooi: type G - Borderkooi 

SCOTCH FANCY 
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SCOTCH FANCY 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(10 punten)  ±17 cm. Te klein. 

Vorm 
(20 punten) Het lichaam is cilindervormig, lang, smal en slank. 

Niet cilindervormig, te zwaar 
in borst, te breed, forsig. Te 
hoekig. 

Houding + 
actie 
(25 punten) 

 Halfmaanvormig, pootjes licht gebogen, bovenbeen 
minimaal zichtbaar. De staart volgt de gebogen ruglijn 
en reikt zo ver mogelijk onder de zitstok door. Levendig 
en beweeglijk 

Onvoldoende halvemaan 
houding. Te weinig actie en 
beweging. Te excentrieke 
potenstand, cijfer 7-houding, 
stelterig. Onrustig, niet eigen 
aan tt-kooi. Dijen onzichtbaar. 
Niet voldoende onder zitstok 
reikend 

Kop en nek  
(10 punten) De kop is klein en ovaalvormig. Hals/nek smal en lang. Kopje te zwaar, te rond.  

Te korte of te forse nek. 

Rug en 
schouders  
(20 punten) 

De schouders zijn smal en goed afgerond, geen inval 
tussen de schouders. 
Rug goed afgerond en ellipsvormig, cirkelvormig  
gebogen. 

Te brede of hoekige 
schouders. Inkeping tussen 
de schouderbladen.  
Te ruwe en zichtbare 
vleugelaanhechting. 

Staart 
(5 punten) 

 Lang en smal.  
 

Te breed, kort of gevorkt, 
beschadigd. 
 

Conditie en  
bevedering  
(10 punten) 

 Gezond, ongeschonden en rein. Vitale indruk. 
Gesloten bevedering zonder frisering.  
Zij is ongeschonden zacht en glad. 
Alle kleuren, behalve rood, zijn toegelaten 

Frisuren, geschonden, 
onzuiver, ongezond. 
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TT-kooi: type F - Koepelkooi 

MUNCHENER 
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MUNCHENER 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(5 punten) Max. 15 à 16 cm. Te groot, te klein. 

Houding 
(20 punten) 

Vrij opgericht, vormt met kop, nek en rug een licht 
gebogen lijn. Het bovenste gedeelte van het lichaam 
toont een halve maanvorm. De rug en staart vormen 
een rechte lijn. 

Geen halvemaanvorm in het 
bovenste gedeelte van het 
lichaam. Niet opgericht of te 
hoekige houding. Niet 
raszuiver, houding BB of  
Scotch. 

Kop en nek 
(20 punten) Kleine, ovaalvormige kop, lange fijne hals. 

Te zwaar kopje. 
Te korte, volle nek, geen  
vloeiende overgang naar de 
schouders toe. 

Borst, 
schouders, 
vleugels  
(20 punten) 

Borst vrij smal en licht afgerond. 
Schouders zo smal mogelijk. 
Vleugels lang, goed gesloten en sluitend op de stuit, 
zeker niet kruisend. 

Te volle, brede borst. Te 
brede schouders. Te korte of 
niet aansluitende vleugels. 

Staart 
(10 punten) 

Lang en smal in het verlengde van de ruglijn. Blijft zo 
ver mogelijk van de zitstok verwijderd. 

Te breed of te kort. 
Tegen of onder de zitstok. Niet 
in één rechte lijn met de rug. 

Poten, dijen 
(10 punten) Lang en lichtjes gebogen. Dijen goed zichtbaar. 

Te kort, te excentrieke 
potenstand waardoor de 
ideale houding wordt verstoord. 

Bevedering 
(10 punten) 

Volledig, glad en goed gesloten. 
Alle kleuren, behalve rood, zijn toegelaten. 

Niet glad aangesloten, niet 
levendige en ongezond  
uitziende bevedering. 
Kleur: niet warm, niet effectvol, 
flets of rood. 

Conditie 
(5 punten) Gezond, ongeschonden en rein. 

Onrustig niet gezond. Niet 
eigen aan tt-kooi. Zich niet 
goed presenterend. 
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TT-kooi: type G - Borderkooi 

JAPAN HOSO 
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JAPAN HOSO 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(20 punten) Maximum 11,5 cm. Te groot. 

Houding 
(20 punten) 

Licht gebogen, een halve maan vormend. De pootjes 
zijn lichtjes gebogen en de dijen zijn zichtbaar bij een 
goede werkhouding. 

Onvoldoende actie, te 
hoekige houding, te  
excentrieke potenstand, dijen 
verstopt. Onrustig, staart niet 
tegen zitstok, geen halvemaan 
houding. 

Vorm 
(25 punten) 

Lichaam zo smal en slank mogelijk, cilindervormig. 
Ellipsvormig gebogen lichaam. 

Lichaam te forsig, breed, niet 
cilindervormig. 
Te zwaar van borst.  
Overdreven frisuren. 

Kop en nek  
(10 punten) 

Kop klein en ovaal, zogenaamd aalkopje.  
Kort en fijn snaveltje. 
Hals/nek dun en langgerekt. 

Te zware, ronde kop.  
Te korte, brede nek.  
Bek niet in verhouding. 

Schouders en 
rug 
(15 punten) 

Smalle, goed afgeronde schouders.  
Geen inval tussen de schouders. 
Smalle, goed afgeronde rug. 

Te brede of niet afgeronde 
schouders en rug. Holte tussen 
de schouders. Ruwe en 
zichtbare vleugelaanhechting, 
geen cirkelvormig gebogen  
lichaam. 

Staart 
(5 punten) 

Smal, in het verlengde van de gebogen ruglijn, de 
zitstok rakend. 
Eventueel licht gevorkt, wordt aanvaard. 

Te breed, niet in de verlenging 
van de cirkelvormige ruglijn. 
Niet tegen de zitstok. Te kort. 
Ruglijn onderbroken door 
afknakkende staart. 

Conditie, 
algemene indruk 
(5 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. 
Volledige zachte gladde en goed gesloten bevedering, 
ook op de borst. 
Alle kleuren zijn toegelaten. 
 

Geen gladde bevedering, 
ongezond, niet levendig, niet 
raszuiver. 
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TT-kooi: type G - Borderkooi 

BORDER 
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BORDER 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(5 punten) 14,5 à 15 cm. Te groot of te klein. 

Houding  
(15 punten) 

In een hoek van ca. 60°, fier, het kopje goed opgericht 
zodat een goede nekinval zichtbaar is. 
Levendig, beweeglijk en elegant, uitdagend, grote  
afstand tussen lichaam en zitstok. 

Niet levendig, beweeglijk en 
elegant. Onvoldoende afstand 
lichaam - zitstok. 
Nerveus type. Liggend. 

Kop en nek  
(10 punten) 

Bolvormig in harmonie met lichaam. Korte conische 
snavel. Duidelijk invallende nek, die de kop van de 
schouders scheidt, de ogen centraal. Volle wangen. 

Kopje niet in verhouding, te 
zwaar, te klein of niet rond, 
genepen, wenkbrauwen, 
voorhoofd afgeplat, bek te 
zwaar of niet centraal. Te  
platte wangen. Nek te vol of 
onvoldoende afscheiding. 
Invallend onder de bek. 

Lichaam en rug 
(15 punten) 

Eivormig, de dikste kant boven. 
Volle en ronde borst. Vrij breed in de schouders, 
frontaal gezien hartvormig. 
Rug goed gevuld en gewelfd, met goede rondingen. 

Te platte rug, te smal in de 
schouders. Storend zware 
flanken. Contourlijn borst 
verstoord door te zware buik 
of borst. 

Vleugels  
(10 punten) 

Van lengte aangepast aan het lichaam en mooi  
sluitend op de stuit zonder te kruisen. 

Niet sluitend op de stuit, te 
lang of afhangend. 

Staart 
(5 punten) 

1/3 van de totale lengte van de vogel, gesloten en 
smal. In de vorm van een pijpensteel. 
Vooral bij de staartinplant smal en volrond, gedragen 
in het verlengde van het lichaam. 

Te lang, open of spreidstaart. 

Poten, dijen  
(5 punten) 

Licht gebogen. Vrij stevig.  
De dijen moeten overwegend zichtbaar zijn. 
Lange benen, rein en net. 

Te kort loopbeen, te 
Excentrieke potenstand, 
billen onzichtbaar. 

Bevedering  
(10 punten) 

Volledig, zacht, glanzend en goed aansluitend tegen 
het lichaam, zonder frisering geen openingen op de 
borst, keel en nek. 

Open op borst (borstlijn). Niet 
levendig en zonder glans,  
hanenveren. 

Kleur 
(15 punten) 

Alle kleuren zijn toegelaten, behalve rood. Egaal  
ver deelde lipochroomkleur. 
Toedienen van kleurstoffen om de kleurdiepte te 
bevorderen, is verboden. 

Onvoldoende kleurdiepte, 
matte of doffe kleur. 

Conditie, 
algemene 
indruk 
(10 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. 

Niet rein, misvormingen aan 
bek of nagels, kalkpootmijt op 
loopbeen. Niet in goede  
gezondheid. 
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TT-kooi: type G - Borderkooi 

FIFE FANCY 
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FIFE FANCY 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(25 punten) Maximum 11 cm. Te groot. 

Houding 
(10 punten) 

Rustig, half opgericht onder een hoek van 60°.  
Fier, het kopje goed opgericht zodat een goede 
nekinval zichtbaar is. 

Onvoldoende opgericht, geen 
hoek van 60° met de zitstok. 
Mist fierheid en elegantie.  
Geen levendige indruk.  
Niet eigen aan tt-kooi. 

Kop en nek  
(10 punten) 

Bolvormig kopje, volle wangen. 
Korte conische snavel. Ogen centraal, in het verlengde 
van de centrale lijn tussen boven- en onderbek. 
Goed invallende nek. 

Kop onvoldoende rond, te 
zwaar, genepen. Voorhoofd 
afgeplat. Schedel (kruin)  
afgeplat. Onvoldoende 
wangen. Te zware of te lange 
bek, misvormd. 

Lichaam en rug 
(10 punten) 

Eivormig. Borst goed gevuld en afgerond.  
Frontaal gezien hartvormig.  
Goed gevuld en gewelfd, met goede rondingen. 
Licht gebombeerde rug. 

Lichaam te lang en te slank. 
Te zware borst. Borst te 
weinig hartvormig. Borstlijn  
onderbroken, te platte rug. Te 
zware flanken en buik. 

Vleugels  
(10 punten) 

Van lengte aangepast aan het lichaam, sluitend op de 
stuit, zonder zich te kruisen. 

Niet harmonieus met lichaam. 
Te lang, afhangend of  
kruisend. 

Staart 
(5 punten) 

Kort en smal, volronde aanzet. Goed gesloten in het 
verlengde van het lichaam. 

Te lange, brede in W 
eindigende staart. Te platte 
aanzet bij de stuit. Niet in  
harmonie met het lichaam.  
Te dun doorontbrekende  
staartpennen. 

Poten, dijen  
(5 punten) 

Licht gebogen, niet te lang. Gedeeltelijk zichtbare 
dijen. 

Te excentrieke potenstand. 
Onvoldoende grip.  
Niet zichtbare billen. 

Bevedering  
(10 punten) 

Volledig, zacht, glanzend en goed aansluitend tegen 
het lichaam. 

Te losse bevedering (vooral in 
de flanken). Zonder glans, 
niet levendig. Open op de 
borst. Dijen verstopt. 
Beschadigde vleugel- of  
staartpennen. 

Kleur 
(10 punten) 

Regelmatig en diep. Alle kleuren, behalve rood, zijn 
toegestaan. Ook bont is toegestaan. Onvoldoende warm en diep. 

Conditie,  
algemene 
indruk  
(5 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. 

Niet levendig en rein. 
Kalkpootmijt op tenen of  
loopbeen. Niet raszuiver. 
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TT-kooi: type J - Norwichkooi 

NORWICH 
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NORWICH 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 

Vorm, type, 
grootte,  
houding 
(25 punten) 

16 à 16,5 cm. 
Kort en gedrongen, met een volle brede en goed 
afgeronde borst. 
Rug breed en goed gevuld, licht afgerond. 
De vrij grote afstand van de borstlijn naar de ruglijn 
draagt bij tot het "baleffect”. 
Rustig, flegmatieke houding, normaal opgericht (± 45°) 

Te groot of te klein. 
Onvoldoende gedrongen, 
borst te smal, te weinig 
vulling. Rug te smal en te plat. 
Lang en uitgerokken type. 
Onvoldoende presentatie. 
Te liggend, te opgericht. 

Kleur 
(10 punten) Alle kleuren zijn toegelaten. Tweekleurig, door niet egale 

artificiële opkleuring. 

Kop 
(10 punten) 

Goed rond, breed en fors. Breed beginnend boven de 
snavel met een gewelfd voorhoofd en goed gevulde 
wangen. 
Korte conische snavel met in het verlengde, centraal, 
zichtbaar blijvende ogen. 

Te klein, platte delen 
zichtbaar, mist voorhoofd. 
Storende wenkbrauwen en   
d.d. de ogen onzichtbaar. 

Nek 
(10 punten) 

Korte, goed gevulde, nek. Kop, nek en lichaam vloeien 
in elkaar over zonder een invallende nek te vertonen. 

Te lang, te smal. Kop/lichaam 
onvoldoende ineenvloeiend. 

Vleugels  
(10 punten) 

Kort en goed aansluitend op de stuit. Zij mogen niet 
kruisen. Te lang of afhangend. 

Staart 
(5 punten) 

Kort, goed gesloten, in harmonie met het geheel, in de 
as van het lichaam. 

Te lang, niet mooi in de as 
van het lichaam. Spreidstaart. 

Poten, dijen  
(5 punten) 

Kort en stevig, in verhouding met het lichaam. Dijen 
niet zichtbaar. 

Benen te lang of te kort. 
Billen zichtbaar. 

Bevedering  
(20 punten) 

Zijdeachtig, glanzend en goed gesloten.  
Egaal en gelijkmatig verdeelde kleur bij kunstmatig 
opkleuren. 
 

Storend, zware flanken. 
Ruwe, lange bevedering, 
broek, hanenveren. Niet 
levendig, zonder glans (komt 
doordat de donsveren te hard 
en stug zijn). 

Conditie 
(5 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. 
Zonder gebreken en/of misvormingen (lumps). 

Lumps, niet gezond of andere 
gebreken. 
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TT-kooi: type F - Koepelkooi 

YORKSHIRE 
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YORKSHIRE 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(10 punten) Minimaal 17 cm. Afwijkend van de ideale 

maat. 

Houding  
(25 punten) 

Opgericht en fier. 
Poten lang en licht gebogen. Dijen goed zichtbaar. 

Onvoldoende opgericht.  
Billen niet genoeg zichtbaar. 
Gebrek aan elegantie. Te  
korte poten, te stelterig. 

Kop 
(20 punten) 

Brede, volle en ronde kop. Kleine kegelvormige  
snavel. Volle wangen, geen wenkbrauwen, ogen 
centraal.  
De volle brede nek en het achterhoofd vertonen een 
gebogen lijn naar de rug en de schouders toe. 

Genepen kop met vlakke 
gedeelten. Oogstrepen. Ogen 
onvolledig zichtbaar door  
wenkbrauwen. 

Lichaam  
(10 punten) 

Schouders breed en rond, hoog gedragen.  
Borst vol en breed, beginnend aan de snavelbasis.  
Het gehele lichaam moet rond zijn en gelijkmatig naar 
de staartinplanting versmallen. 
De onderkant van de staart volgt de buiklijn. 

Inval in gedeelte keel/nek en 
hals. Te smalle schouders.  
Staart volgt niet de buiklijn. 
Borst niet vol genoeg. Rug 
onvoldoende gevuld. Zwaar 
onderlichaam. Afhangende of 
te korte vleugels. Staart  
onregelmatig in lengte. 

Bevedering  
(25 punten) 

Volledig, dicht, glad, zacht en goed aansluitend aan het 
lichaam. 
Vleugels lang, de staart rakend, en goed gesloten.  
Zij mogen elkaar niet kruisen, zijn symmetrisch 
gedragen en evenredig lang. 

Losse bevedering of te lang. 
Beschadiging. Te korte  
vleugels, sluiten niet genoeg 
aan. Open staart.  
Te lange bevedering of te los, 
hanenveren. 

Conditie en kleur 
(10 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. 
Alle kleuren zijn toegestaan.  
Egaal en gelijkmatig verdeelde kleur bij kunstmatig 
opkleuren door voeding. 

Uit conditie, misvormingen of 
gebreken. Tweekleurigheid 
door slecht kunstmatig  
opkleuren. Niet raszuiver. 
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TT-kooi: type F - Koepelkooi 

BERNER 
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BERNER 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 

Grootte, houding 
(25 punten) 

Maximum 16 cm. 
Opgericht en fier en rustig. 

Te klein of te groot. 
Onvoldoende opgericht. 

Kop en nek  
(20 punten) 

Korte en brede kop, schedel afgeplat en goed afgerond 
voorhoofd. 
Nek matig lang en goed zichtbaar, flessenhals en 
hoekig achterhoofd. 

Kopje te smal of onvoldoende 
afgeplatte schedel. Voorhoofd 
onvoldoende hoog en 
afgerond, achterhoofd niet 
hoekig. Hals te fijn, niet in 
verhouding van lengte.  
Onvoldoende duidelijk  
zichtbare overgang kop naar 
de rug. 

Borst, 
schouders, 
lichaam 
(20 punten) 

Volle, goed ontwikkelde borst. 
Brede schouders, duidelijk zichtbaar aangehecht,  
lange rug. 
Kegelvormig, lang lichaam. 

Te smalle borst. Schouders 
onvoldoende zichtbaar aan- 
gehecht. Lichaam 
onvoldoende kegelvormig.  
Te kort en gedrongen. 

Vleugels, staart 
(10 punten) 

Lange, goed aansluitende en niet kruisende vleugels. 
Lange, smalle staart die een rechte lijn vormt met de 
rug. 

Te korte vleugels, onzichtbare 
vleugelboeg. Staart te breed 
of te kort of niet in de 
verlenging van de ruglijn. 

Poten, dijen  
(10 punten) 

Lange, goed ontwikkelde, licht gebogen poten. Kort 
bevederde, half zichtbare dijen. 

Te zichtbare billen (t.t.z. voor 
meer dan de helft zichtbaar). 
Poten te gestrekt of te kort. 

Bevedering, kleur 
(10 punten) 

Volledige, gladde, goed aansluitende en zachte  
bevedering. 
Alle kleuren, behalve rood, zijn toegelaten. 

Onvoldoende aansluitend of 
niet mooi dicht. Afwijkend van 
de natuurlijke grondkleur. 

Conditie 
(5 punten) Gezond, ongeschonden en rein. Mist elegantie, ongezond of 

andere gebreken. 
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TT-kooi: type G - Borderkooi 

RAZA ESPAGNOLA 
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RAZA ESPAGNOLA 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(25 punten)   11 cm - maximum. Te groot. 

Houding  
(5 punten) Een levendige houding, onder een hoek van 45°. Te excentriek opgericht. 

Kop en nek  
(15 punten) 

Lichtjes afgeplat, hazelnootvormig kopje.  
Snavel kort, klein en conisch. 
Korte Fijne nek, een goede scheiding van kop en 
lichaam is zichtbaar. 

Storende grove bek. Te zware 
nek (breed) en onvoldoende 
afgescheiden van de romp. Te 
rond of te groot kopje.  
Te afgeplatte schedel. 

Rug en borst 
(25 punten) Smalle, fijne rug en borst. Cilindervormig lichaam. Breed en te vol. Te zware 

borst. Geheel te volumineus. 

Vleugels, staart 
(10 punten) 

In een punt eindigend, lange en goed aansluitende 
vleugels. 
Middelmatig gesloten staart, lichtjes gevorkt. 

Geen gevorkte staart. Staart 
niet in verhouding (te lang of 
te kort). Te korte vleugels, of 
niet in punt eindigend. 

Poten, dijen  
(10 punten) 

Korte pootjes licht doorgebogen voor de juiste  
hou ding, (loopbeen 14mm) en haast onzichtbare dijen. 
Een levendige houding. 

Te zware poten.  
Te lange loopbenen en te 
zichtbare dijen. 

Bevedering, kleur 
(5 punten) 

Volledig, kort, glad en glanzend goed aansluitend rond 
tegen het lichaam. 

Te los of te hard, zonder 
glans. 

                     
Conditie 
(5 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. 
Alle kleuren, behalve rood, zijn toegelaten. 

Niet gezond, wild, bevuild, uit 
conditie of andere... 
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TT-kooi: type F - Koepelkooi 

LLARGUET ESPAGNOL 
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LLARGUET ESPAÑOL 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(15 punten) Minimum 17 cm. Kleiner dan 17 cm. 

Houding 
(20 punten) Sterk opgericht en fier (60°). Onvoldoende opgericht. 

Kop en nek  
(10 punten) 

Kop en nek ovaal en klein, conische bek.  
De nek middelmatig en fijn. 
Goede afscheiding tussen kop en lichaam. 

Kop en nek: te rond, bek niet 
in verhouding. 
Nek te zwaar, onvoldoende 
afscheiding tonend tussen  
kop en lichaam. 

Lichaam, borst 
Rug 
(20 punten) 

Lang gerokken, cilindrisch, zeer fijn. Smal zonder 
rondingen. 

Lichaam: te kort, niet  
cilindrisch, te rond en vol. 
Borst: te breed, met 
rondingen. 
Rug: te breed, gewelfd. 

Vleugels, staart 
(15 punten) 

Zeer lang en smal en gevorkt, goed tegen het lichaam 
aansluitend, zonder zich te kruisen.  
 

Te korte vleugels, niet aan-
sluitend, gekruist. 

Poten 
(5 punten) 

Lang, lichtjes gestrekt, zichtbare goed bevederde 
dijen. 

Te kort, onvoldoende 
gestrekt. Dijen bloot. 

Bevedering, 
kleur 
(10 punten) 

Kort en glad, compact tegen het lichaam aansluitend. 
Alle kleuren toegelaten, ook rode grondkleur. 

Te lang, niet glad en niet 
aansluitend (los). 
Niet-egale opkleuring,  
vlekkerig. 

Conditie 
(5 punten) In goede gezondheid. Niet in goede gezondheid. 
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TT-kooi: type A - Kanariekooi 

IRISH FANCY 
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IRISH FANCY 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 

Houding 
(15 punten) 

Levendig, maar zeker niet nerveus. 
Niet te lange pootjes, de dijen zijn iets zichtbaar. 
Depositie in de showkooi is 65 à 75 graden. Grootte: 
12,7 cm 

Zenuwachtige indruk.  
Te hoog op poten.  
Liggende houding 

Kop 
(25 punten) 

Smalle, ronde kop, zonder wangen en wenkbrauwen. 
Kleine snavel. Heldere ogen. 

Te platte kop met  
wenkbrauwen. Te zware bek. 

Lichaam  
(15 punten) 

Rank lichaam, tapvormig. De schouderbreedte is 33 
mm en een totale lengte 12,7 cm. Goed uitkomende 
nek, duidelijk zichtbaar. Vleugels goed gesloten. 

Te zwaar lichaam.  
Afhangende vleugels. 
Nek onvoldoende zichtbaar, te 
vol. Te groot. 

Staart 
(10 punten) Goed gesloten, smal, in verlengde van het lichaam. 

Staart niet in verhouding met 
lichaam. 
Open staart. 

Benen en poten 
(5 punten) 

In lengte in verhouding met het lichaam.  
De dijen zijn iets zichtbaar. 

Niet in verhouding met lichaam. 
De billen zijn onzichtbaar. 

Bevedering  
(15 punten) 

Ongeschonden en volledige bevedering.  
Goed gevuld en gesloten. 
Indruk geven van een goede natuurlijke kleur. 

Ontbrekende vleugel- of 
staartpennen. 
Te losse bevedering. 
Onvoldoende kleurdiepte. 

Conditie 
(15 punten) Gezond, rein en verzorgd voorkomen. Geen gezonde indruk. 
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GLOSTER 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(20 punten) 11 cm. Te groot. 

Houding 
(10 punten) Elegant en levendig, fier en half opgericht. 

Te opgericht en d.d. te slank 
van lichaam. Onrustig, niet 
eigen aan tt-kooi. 

Kuif (Corona) 
Gladkop 
(Consort)  
(20 punten) 

Corona: Ronde, volle, gewelfde en gesloten kuif met 
een zo klein mogelijk middelpunt, centraal geplaatst, en 
goed aansluitend in de nek. 
De ogen nog zichtbaar, korte conische snavel en goed 
gevulde wangen. 
Kuifveren regelmatig verdeeld, gelijkmatig en egaal van 
lengte. 
 
Consort: Kop breed en hoog gewelfd voorhoofd, volle 
wangen en duidelijke wenkbrauwen. 
Goede volle nek die een geheel vormt met het lichaam. 

Corona: Niet koepelvormig, 
ovaal, ontoereikend, 
kuifboog  onderbroken 
(gespleten). Overkuifd, aldus 
ogen verstoppend. Open in 
nek, oortjes. Te plat op 
schedel. 
Gedraaide kuif. Middelpunt 
niet centraal of te groot of  
onduidelijk. 
Consort: Niet rond, te smal 
(genepen). Voorhoofd of 
schedel afgeplat. Oortjes. 
Ogen niet centraal, geen  
wenkbrauwen of overwelven-
de wenkbrauwen, 
geforceerd. 

Lichaam  
(20 punten) 

Kort, rond, gedrongen en goed gevuld lichaam.  
Goed gevulde rug die lichtjes gewelfd is. 
Brede en volronde borst, goed gevuld onderlichaam 
met daaraan aansluitende vleugels. 
Onzichtbare overgang van kop naar lichaam. 

Niet kort, rond en 
gedrongen. 
Te smal inborst en 
schouders. Zadel- of te platte 
rug. Nekinval. Overgang 
kopje/lichaam te zichtbaar, 
dus flessenhals. Te zware 
flanken, zichtbaredijen. Te  
slank en lang gerokken. 

Staart 
(5 punten) Kort, smal en goed gesloten. 

Te dun (door ontbrekende 
staartpennen). Te lang,  
spreidstaart. 

Poten, dijen 
(5 punten) Pootjes kort en licht gebogen, dijen onzichtbaar. Te lang of te grof van  

structuur. Dijen zichtbaar. 

Bevedering 
(15 punten) 

Volledig, zacht, glanzend en goed aansluitend tegen het 
lichaam. 

Te zware schimmelfactor 
aanwezig, d.d. bevedering te 
hard, ruw en kleurloos.  
Niet goed aansluitend, vooral 
in de flanken door te lange 
bevedering. Niet goed aan-  
sluitende vleugels. Frisuren 
in keel- of nekstreek, alsook  
onder de ogen. 

Conditie 
(5 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. Alle kleuren, behalve 
rood zijn toegelaten.  

Niet gezond of vitaal. 
Niet rein, lumps. Niet 
raszuiver. 
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TT-kooi: type A - Kanariekooi 

DUITSE KUIF 
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DUITSE KUIF 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Houding 
(10 punten) Rustig en fier opgericht. Een hoek van 45° vormend. Onrustig, niet eigen aan  

tt-kooi. 

Vorm, type, 
grootte 
(15 punten) 

Typische vorm van de kleurkanarie. 13,5 à 14,5 cm. 
Glostertype. Te weinig  
kleurkanarie vorm aanwezig. 
Te klein of te groot. 

Kuif 
(30 punten) 

Ovaalvormig, een zo klein mogelijk centraal punt dat 
lichtjes naar voor geplaatst is. 
De kuif bedekt gedeeltelijk de bovensnavel en loopt 
naar de nek. 
Een naakt gedeelte in de nek wordt niet aanvaard. De 
ogen blijven zichtbaar. 

Kuif te rond, naakte vlek in  
nek, oortjes. Ogen niet volledig  
zichtbaar, door te lange 
kuifveren. Centraal midden-  
punt te groot of te ver naar 
achteren gedragen. 

Kleur 
(20 punten) 

Alle kleuren, behalve bont, zijn toegelaten. De kleur en 
tekening wordt gekeurd aan de hand van de  
standaardeisen voor kleurkanaries. 
De kuif kan een lipochroomkleurige, een gesprenkelde 
of een donkere kleur hebben. 
Kleuren zie standaardeisen klk K.B.O.F. 

Te zware of slecht verdeelde 
schimmel van de grondkleur. 
Tweekleurig bij kunstmatig  
opkleuren. 
Melanine van de kuif loopt door 
in de nek. 

Bevedering 
(15 punten) 

Volledig, glad, glanzend en goed aansluitend aan het 
lichaam. Smalle licht gevorkte staart. 

Zonder glans, ruw of los,  
beschadigd. 

Conditie 
(10 punten) Gezond, ongeschonden en rein. Niet in goede gezondheid of 

andere tekortkomingen. 
 

STAMMEN 
Bij de lipochroomkleurigen mag alleen de kuif of gemelaniseerd of vetstofkleurig zijn. Verschillende 
vormen van melanisatie in één en dezelfde stam worden alleen in de kuif aanvaard. Bij 
melaninevogels wordt geen enkele bontvorming aanvaard. 
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TT-kooi: type A - Kanariekooi 

CRESTED – CRESTBRED 
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CRESTED   /   CRESTBRED 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte, lichaam 
(15 punten) 

17 cm. 
Goed gevuld en gerokken (spoelvorm). De borst en 
brede rug goed afgerond. 

Te klein. 
Te kort en gedrongen, type 
Norwich. 

Houding  
(5 punten) 

Rustige houding, onder een hoek van 45°. 
Korte, stevige, licht doorgebogen poten en onzichtbare 
dijen. 

Te opgerichte houding,  
onrustig. 

Kop, kuif, nek 
en bek 
(50 punten) 

De kuif is groot en rond gevormd door overvloedig en 
regelmatig afhangende brede en lange kuifveren.  
Zij sluit goed aan in de nek en heeft een klein centraal 
punt. 
De kuifveren bedekken de korte kegelvormige bek en 
de ogen volledig. 
Bij de gladkop is de kop fors en breed met een licht 
afgeplatte schedel. 
Lange en brede kopveren tot over de ogen vormen de 
wenkbrauwen. 

Kuif te klein of niet rond. 
Middenpunt niet centraal, 
onduidelijk of streepvormig.  
Te korte of vertakte kuifveren 
die de snavel of ogen niet 
bedekken. Niet aansluitend  
(open) in nek. Kop te smal 
(genepen). 
Schedel te rond, onvoldoende 
lange kopbevedering met als 
gevolg, onvoldoende 
wenkbrauwen. Norwichkop. 

Poten 
(5 punten) Stevig en kort, licht gebogen. Dijen onzichtbaar. Poten te lang of te gestrekt. 

Bevedering, 
staart, vleugels, 
hanenveren  
(20 punten) 

Volledig, overvloedig aanwezig, lang en zijdeachtig. 
Losse flankbevedering en duidelijke broekvorming. Van 
uit de stuit en afhangend overvloedig aanwezige 
hanenveren en flanken. 

Te kort en d.d. onvoldoende 
losse flanken. Ontoereikende 
Broekvorming of te karig  
ontwikkelde hanenveren. 

Conditie 
(5 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. 
Alle kleuren, behalve rood, zijn toegestaan. 

Ongezond, lumps, 
onverzorgd. Kalkpootmijt. 
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TT-kooi: type F -  Koepelkooi 

LANCASHIRE 
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LANCASHIRE 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(25 punten) 21 cm.  Te klein. 

Houding, vorm 
(15 punten) 

Opgerichte houding, - 85° moedige uitstraling. 
Ronde goed gevulde borst.  
Volle schouders, breed en goed afgerond. 
Lange volle rug, staart lang en breed, iets afhangend. 
Vleugels lang, goed sluitend op de stuit en niet  
kruisend. Volle, licht afgeronde rug. 

Geen opgerichte houding. 
Borst onvoldoende gevuld. Te 
gedrongen van lichaam. Te 
smal in de schouders. Staart 
niet in vallende lijn. Staart te 
smal of te kort. 

Kop of kuif  
(30 punten) 

De gladkop heeft een forse brede kop met een licht 
afgeplatte schedel, met duidelijke overhangende 
wenkbrauwen. 
Halve kuif in hoefijzervorm zonder enige onderbreking 
van de vorm. 
De goed gevulde kuif hangt tot op de snavel en 
halverwege de ogen. De overgang naar de nek moet 
glad zijn en niet onderbroken. 
Grijze en donkere kuiven zijn aanvaard. De kuif mag 
éénkleurig zijn.  
Uitsluitend in de kuif is melanine toegelaten. 

Kop te smal of genepen. Geen 
wenkbrauwen. 
Kuif te smal of niet in  
hoefijzervorm. 
Opening in nek. 

Hals/nek  
(10 punten) 

De nek is zwaar, stevig en vol, hij vertoont een inval 
tussen kop en romp (rondom), hals en keel. 
Redelijk lange, zware hals. 

Geen invallende nek. 

Bevedering, 
poten 
(10 punten) 

Volledig, goed sluitend rond het lichaam, zacht en glad. 
Lange en forse pootjes licht gebogen. 
De goed bevederde dijen zijn weinig zichtbaar. 
Hanenveren zijn toegelaten. 

Te korte bevedering. 
Te korte poten of te stelterig. 
Billen onzichtbaar. 

Conditie 
(10 punten) 

Gezond, ongeschonden en rein. 
Alleen de kleuren wit en geel zijn toegestaan.  
Alleen melanisatie in de kuif is toegestaan. 

Niet in goede gezondheid. 
Gebreken of misvormingen. 
Bontheid of gepigmenteerd. 
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TT-kooi: type F - Koepelkooi 

 
RHEINLANDER 
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RHEINLANDER 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

 
Grootte 
(15 punten) Niet groter dan 12 cm. Te groot. 

Vorm lichaam  
(20 punten) 

Een slanke, elegante vogel waarbij borst en rug een 
lichte ronding laten zien. 

Te slanke vogel.  
Scherpe borst. 

Kop of kuif  
(20 punten) 

a. De kuifvogel heeft een kuif in regelmatige hoef- 
ijzervorm, vertrekkend uit het midden van de kop. De 
kuifmelanisatie mag niet verder doorlopen dan de 
achterkant van het oog. 
De overgang naar de nek moet glad en onzichtbaar 
zijn. 
 
b. De gladkop heeft een licht afgeplatte schedel met 
duidelijke wenkbrauwen.  
Grijze en donkere kuiven zijn aanvaard. 

Ronding van de schedel. 
Onregelmatige kuif, geen  
hoefijzervorm 
Kuif niet genoeg ontwikkeld. 
Opening in nek. 

Houding 
(20 punten) 

 Opgericht met lichtjes afgeronde rug. 
 

Te liggende houding. 
Onvoldoende opgericht. 

Staart 
(5 punten) 

De staart moet smal en recht zijn, het uiteinde lichtjes 
gevorkt. 

Staart niet afhangend. Staart 
niet recht en/of niet gevorkt. 

Poten 
(5 punten) 

In lengte in verhouding met het lichaam.  
De dijen moeten iets zichtbaar zijn. 

Te korte poten.  
Onzichtbare dijen. 

Bevedering  
(10 punten) Is strak en goed gesloten. Te los op buik of flanken. 

Conditie en kleur 
(5 punten) 

Gezonde indruk en rein. 
Toegelaten in geel, rood en wit, intensief of schimmel. 
Alleen melanisatie in de kuif is toegestaan. 

Te weinig conditie. 
Bontvorming op het lichaam. 
Misvormingen. 
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TT-kooi: type A - Kanariekooi 

 
PORTUGESE HARLEKIJN 
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PORTUGESE HARLEKIJN 
 
 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende 
fouten 

Lichaam (Vorm) 
Borst 
Vleugels. 
(20 punten) 
 

Lichaam langgerekt, slank en harmonieus.  
Borst licht en uniform (gelijkmatig) afgerond.  
Rechte rug in dezelfde lijn als de staart.  
Lange vleugels, goed aansluitend aan het lichaam 
zonder kruisen, noch vallen, samen eindigend op 
staart. 

Te zware borst.  
Zadelrug en te felle nekinval. 

Kuif, 
Gladkop 
Nek. 
(15 punten) 
 
 
 
 
 

Kuif: Bij de gekuifde Harlekijn in driehoek vorm.  
(twee hoeken achterkant en één virtuele vooraan)     
voortspruitend van een centraal punt ter hoogte van 
de calotte aansluitend vallend en symmetrisch zonder 
de ogen en snavel te bedekken.  
Gladkop: (van de Arlekijn “Par”) smalle, langwerpige 
kop breder achteraan dan vooraan.  
Stevige snavel en geproportioneerd. 
Ogen: levendige ogen en goed zichtbaar.  
Nek: Goed ontworpen en harmonieus die duidelijk de 
kop tot zijn recht laat komen aan het lichaam. 

Kuif: Geen centraal punt, 
oortjes, ogen niet duidelijk 
zichtbaar. 
 
Gladkop: Te brede schedel, 
schedel niet langwerpig 
genoeg, te platte schedel. 

Grootte 
(15 punten) 16 cm. Te klein. 

Kleur  
(15 punten) 
 

Meerkleurig met evenwichtige bontheid en voorzien  
van rood factor.  
 Kunstmatig opkleuren verplicht.   

Onvoldoende bontheid, niet 
roodfactorig, slechte 
opkleuring 

 
Bevedering  
(10 punten) 
 

Glad, compact en zijdeachtig goed aansluitend aan het 
lichaam. 

Ruwe bevedering, bevedering 
niet goed gesloten, open op 
borst. Doffe bevedering. 

Houding 
(15 punten) 

Opgerichte houding (55°) en majestueus lichaam   
goed opgericht en met opgeheven kop. 
Vrolijke vogel met levendige bewegingen. 

Niet fier genoeg, hangende 
en gekruiste vleugels. 
Onrustig. 

Poten, Dijen en 
Staart 
(5 punten) 

Stevig, lang en lichtjes gebogen, bij voorkeur bont.  
Goed zichtbare dijen.  
Staart, lang, smal en lichtjes gevorkt op het  
uiteinde, bij voorkeur bont. 

Stelterig, te kort loopbeen. 
Dijen niet zichtbaar.  
Te lang, geen gevorkte of te 
grof van structuur. 

Conditie 
(5 punten) 

Perfecte gezondheid en zuiverheid.  
Levendigheid en goed vertrouwd met TT kooi, 

Te lange nagels, misvormde 
snavel.  
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TT-kooi: type A - Kanariekooi 

 
LIZARD 
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LIZARD 

Rubrieken Standaard Meest voorkomende  
fouten 

Grootte, houding 
(5 punten) 

±13,5 cm. 
Opgewekt en rustig. 

Te groot of te klein. Onrustig, 
waardoor het mooie 
tekeningpatroon wordt verstoord. 

Kap 
(10 punten) 

a.   De volle kap is ellipsvormig, vertrekt aan de 
bovenkant van de snavelinplanting en loopt net 
boven de ogen tot op het achterhoofd, daar waar 
de nek begint. In feite bedekt zij de schedel met 
een nette goed afgebakende omlijning. 
b. De gebroken kap laat één of meer 
gepigmenteerde gedeelten zien waarin de 
typische spangle-tekening het verkleinde vervolg 
is van de rugtekening. 
c. Zonder kap, loopt de rugtekening, verklei-
nend, door tot aan de bovenbek. 

Doorlopend onder ogen of bek, 
te ver uitlopend in de nek. 
 
Geen duidelijke omlijning. 
 
Zwart veertje in kap is bont, niet 
toegelaten (88 punten). 

Wenkbrauwstreep 
(5 punten) 

Fijne zwarte veertjes die het oog van de kap 
scheiden. 

Ontbrekend (alleen vereist bij de 
volle kappen). 

Rugtekening 
(spangels)  
 (25 punten) 

De halvemaanvormige schubtekeningen  
(spangles) van de rug zijn duidelijk gescheiden 
door de egaal verdeelde grondkleur. 
De schubben worden kleiner naar het kopje toe. 
De omzoming van de schubben door de egale 
grondkleur zorgt voor een duidelijk contrast. 

Vlekkerig, ontbrekende 
spangles. Tekeningpatroon 
van de rug wordt gemaskeerd 
door de slecht verdeelde of niet 
uniforme schimmel van de 
grondkleur.  
Spangles niet evenwijdig gelijnd. 

Borsttekening 
(rowings)  
(10 punten) 

De borst-, wang- en flanktekening (rowings) 
bestaat uit kleine driehoekjes met de punt naar 
de stuit gericht.  
Deze tekening, hoewel iets zwakker van kleur, is 
duidelijk zichtbaar en ligt in lijn. 

Te ineenlopend (streepvormig), 
ontbrekend of te zwak. 

Vleugels en staart 
(10 punten) 

Vleugel- en staartpennen zijn zwart. De vleugels 
sluiten goed aan bij het lichaam. 
De staart is smal, goed gesloten en eerder kort. 

Te bleke pennen in vleugels en 
staart. Niet aansluitende 
vleugels. Staart niet in 
verhouding, spreidstaart. 

Vleugeldekveren 
(5 punten) 

Dekveertjes in een specifiek tekeningpatroon als 
omzoming aan de basis van de vleugelpennen. 

Afwezig, opgebleekt of niet 
eenvormig. 

Snavel, poten  
(5 punten) Snavel, poten en nagels zo zwart mogelijk. Bek, poten en nagels  

onvoldoende zwart. 

Grondkleur  
(10 punten) 

Wit, geel of roodfactor (oranje). Regelmatig en 
uniform.  
Goudgeel = intensief. 
Strogeel bij schimmels.  
Schimmel moet gelijkmatig verdeeld zijn. 

Niet warm en uniform over 
Heel het lichaam. Schimmel-
vorming bij de intensieve. Niet 
egale verdeling bij de 
schimmels. Overdreven 
phaeomelanine bruin in de 
vleugeltekening. Tweekleurig. 

Bevedering  
(15 punten) 

De bevedering is glad, glanzend en goed 
aansluitend aan het lichaam. 

Bevedering niet fijn en 
verzorgd, te los of te lang. Niet 
rein en ongeschonden, levendig 
en alert. 

 


