Mededelingen standaardcommissie konijnen maart 2012
Erkenningen
Per 1 april 2012 zijn definitief erkend:
De Franse Hangoor in mignon.
De Angora Hangoor in wit blauwoog .
De Lotharingerdwerg in zwart, bruin, blauw en driekleur zwart/roodgeel.
Per 1 april 2012 zijn niet meer erkend:
De Meissner Hangoor in madagascar en madagascar bont.

Franse Hangoor mignon, definitief erkend. Fokster:
I. Collignon

Lotharingerdwerg driekleur zwart , definitief
erkend. Fokker: A. Meinema (foto Willem
Hoekstra)

Lotharingerdwerg zwart, definitief erkend.
Fokker: H. Philipse (foto Willem Hoekstra)
Per 1 april 2012 zijn voorlopig erkend voor een periode van 2 jaar(t/m 31 maart 2014):
De Nederlandse Hangoor Dwerg in fawn en fawnbont.
De Teddydwerg in wit blauwoog.

Onderstaande aanpassingen en wijzigingen in de konijnenstandaard gelden per 1 april 2012.

Blz 5.
Toevoegen in kolom:
45b Angora Hangoor
46a Lotharingerdwerg

groep
7
2

gewicht
1,50-2,50
1250-1750*

oorlengte
21-26
5,5-7,5

blz.
300d
304a

Blz 6.
Groepsnummer aanpassen bij 49 C, moet zijn 2; en 49 D, moet zijn 4
Blz 7.
Toevoegen in kolom Groep 2-Tekening
46a Lotharingerdwerg
Toevoegen in kolom Groep 7-Bijzondere Haarstructuur
45b Angora Hangoor
Blz 23/24.
Afkorting N.K.B. vervangen door KLN
Blz 94a.(Mignon)
Voorlopige erkenning wordt definitieve erkenning.
Waas moet worden vervangen door ticking
Blz 124.(Meissner Hangoor)
Bij 6. madagascar en madagascarbont niet meer erkend
Laatste zin op blz.124 komt te vervallen.
Blz 125.(Meissner Hangoor)
Eerste zin op blz 125 komt te vervallen.
Blz 152 (Californian)
Toevoegen bij lichte fouten:
Iets pigmentaanslag aan de keel of op de wam.
Blz 184.(Sallander)
Genetische formule(Int) als volgt aanpassen:

aBcchDe
aBcchDe

Blz 212.(Luchs)
Genetische formules(Int. en Duits) als volgt aanpassen:
AbCdEy1y2…(Int)
AbCdEy1y2…
ABcdGy1y2…(Duits)
ABcdGy1y2…
Blz 300d(Angora Hangoor)
Voorlopige erkenning wordt definitieve erkenning.
Blz 300e.
In kolom toevoegen: Bij

Pos. 3
Pos. 4

Pels:
Pels:

Wijzigen: De oorlengte is van 21-26 cm. 23-24 cm is ideaal
Blz 304a.(Lotharingerdwerg)

Ingrid Collignon met haar creatie.
De Franse Hangoor in kleur
Mignon.

Voorlopige erkenning wordt definitieve erkenning.
Blz 304b.
In kolom bij pos. 4 tekst wijzigen in: Koptekening
Blz 304 e/f.
Onderstaande Lichte fouten vervallen
Onderbroken aalstreep voor de schouderbladen in de nek.
en
Onderbroken aalstreep onder de opgeslagen staart.
Bij Zware fouten komt te vervallen
m.u.v. nek en opgeslagen staart.
Een onderbroken aalstreep is dus een zware fout.
Blz 308(Nederlandse Hangoor Dwerg)
Toevoegen bij 6. Kleur/manteltekening
Fawn en fawnbont (Beide voorlopig erkend t/m 31 maart 2014)
Toevoegen ras 48 e Teddydwerg(blz 319c t/m 319f )
De beschrijving is als volgt:
48 e Teddydwerg
Het land van oorsprong is Nederland.
In Nederland erkend in 2012, voorlopig t/m 31 maart 2014.
Genetische symbolen voor blauwoog:
..C..vl (Int)
..C..vl

A….xv (Duits)
A….xv

Teddydwerg wit blauwoog man en vrouw jong, voorlopig erkend. Fokker: S. Visser

Puntenschaal Groep 7. Bijzondere Haarstructuur

Pos.
1
2
3
4
5
6
7

Onderdeel
Gewicht
Type, bouw en stelling
Pels: structuur en conditie
Pels: dichtheid en lengte. Beharing kop
Kop en oren
Kleur
Lichaamsconditie en verzorging
Totaal

Punten
10
20
20
15
15
15
5
100

1.Gewicht
Het gewicht is 1000 tot 1600 gram.
Puntenschaal voor het gewicht:
Gewicht (g)
1000-1100
1110-1290
Punten
8
9

1300-1500
10

1510-1600
9

2.Type, bouw en stelling
Het lichaam is gedrongen (typegroep C) met goed gevulde voor- en achterhand. De benen zijn recht,
stevig en niet lang. Het ras is middelhoog gesteld. De staart wordt nauwsluitend tegen de achterhand
gedragen. Het lichaam van de voedster onderscheidt zich nauwelijks van die van de ram.
3. Pels: structuur en conditie
De dek- en grannenharen zijn stevig en recht. Het onderhaar mag niet golvend zijn en geen wollig
aanzien geven.
Pelsconditie: zie het algemene gedeelte.
4. Pels: dichtheid en lengte. Beharing kop
De pels heeft een lengte van 5-8 cm en wordt bepaald door de lengte van de grannenharen. De pels
is dicht ingeplant en rijk aan onderhaar. De kopbeharing is vol. Bij een rijke kopbeharing moet het haar
rondom de ogen geconditioneerd worden zodat het dier een goed uitzicht heeft en de ogen duidelijk
zichtbaar zijn. De beharing van de buik is regelmatig en iets korter van lengte dan op het dek, echter
wel duidelijk langer dan bij een normaalhaar ras. De beharing op oren en benen is iets langer als
normaal.
5. Kop en oren
De kop is krachtig ontwikkeld met brede snuit, kaken en wangen. De oorlengte is 5 – 7 cm, ideaal is 6
cm. De oren zijn stevig van structuur, goed afgerond en zijn goed behaard en worden V-vormig
gedragen. Het geheel in harmonie met het lichaam.
6. Kleur
De kleur is helder wit over het gehele lichaam. De oogkleur is lichtblauw. De nagels zijn kleurloos.
7.Lichaamsconditie en verzorging
Zie het algemene gedeelte.
Lichte fouten
Geringe afwijking in type. Geringe afwijking in bouw. Iets weinig grannenharen. Iets slappe pels.
Onderhaar iets minder strak. Iets klitvorming. Iets dun behaarde nek. Pels iets ongelijk van lengte. Iets
weinig kopbeharing. Iets gele tint. Iets gele aanslag. Iets afwijkende oogkleur.
Zie verder lichte fouten in het algemene gedeelte.
Zware fouten
Grote afwijking in type. Grote afwijking in bouw. Te slappe dek- en grannenharen. Te sterk gegolfd
onderhaar waardoor wolachtig karakter ontstaat. Te veel klitten. Te weinig onderhaar. Te lange pels.
Te korte pels. Pels te ongelijk van lengte. Te weinig kopbeharing. Het aanwezig zijn van oorpluimen.
Sterk afwijkende kleur. Te veel gele aanslag. Sterk afwijkende oogkleur.
Zie verder zware fouten in het algemene gedeelte.

Mededelingen:

Het is niet toegestaan om op een jongdierendag of fokkersdag het
Predikaat U met 98 of meer punten toe te kennen.
In 2012 zullen er geen standaardaanvullingen worden uitgegeven.
Belanghebbende zullen dus zelf de wijzigingen en aanvullingen in hun standaard
moeten verwerken.
Jan Vijfvinkel
Secretaris standaardcommissie

