45 b

ANGORA HANGOOR

Het land van oorsprong is Nederland
Is in Nederland erkend in 2010
Genetische symbolen voor blauwoog:
..C..vl (Int.)
..C..vl

A….xv (Duits)
A….xv
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Puntenschaal groep 7. Bijzondere haarstructuur
Pos.
Onderdeel
Punten
1. Gewicht
10
2. Type, bouw en stelling
20
3. Structuur en conditie
20
4. Dichtheid en lengte
15
5. Beharing kop, oren en benen
15
6. Kleur
15
7. Lichaamsconditie en verzorging
5
Totaal
100
1. Gewicht
Het gewicht is van 1,5 tot 2,5 kg.
Puntenschaal voor het gewicht:
Gewicht kg 1,50-1,80 1,90-2,10 2,20 – 2,40 2,50
Punten
8
9
10
9
2. Type, bouw en stelling
Het type is geblokt; typegroep D. Van bovenaf gezien
moet het dier met de lange beharing een zuivere
cirkelvormig aanzien geven.
De bouw is stevig, gedrongen en massief. Breed in
schouders en achterhand. De borst is diep. De nek kort
en krachtig. De afronding van de brede achterhand
verloopt in een korte ronding. De benen zijn kort en
stevig. Het ras heeft een lage stelling.
De kop is krachtig ontwikkeld met brede snuit en
kaken.Het neusbeen is gebogen. De oren zijn stevig
van structuur met goed afgeronde oortoppen. De oren
hangen met de schaalopening naar de kopzijde
gekeerd. De oorlengte is van 21 tot 24 cm; de
oorbeharing wordt niet mee gemeten. 23 cm is ideaal.
Door de volle wangbeharing worden de oren iets
zijwaarts gedragen.
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3.Pels: structuur en conditie.
De volgende drie haarsoorten zijn bij de angora
hangoor te onderscheiden.
a. onderhaar
fijn zijdeachtig gegolfd haar;
b. ietwat grover bijhaar
gegolfd met een rechte fijne punt, en iets langer dan het
onderhaar;
c. grannenhaar
niet gegolfd, fijn aan de basis. In het midden dikker
wordend en eindigend in een fijne punt. Het
grannenhaar moet stevig zijn om de onderharen te
ondersteunen, maar de vacht mag niet te hard
aanvoelen. De granharen moeten ruim over de bij en
onderharen uitsteken en soepel rond het lichaam vallen.
Bij jonge dieren onder de 5 maanden zijn de granharen
nog zeer fijn en zijn nauwelijks te onderscheiden van de
bijharen.
De bijharen en het grannenhaar zorgen voor de
stevigheid van de pels. Het onderhaar moet het bijhaar
en grannenhaar sterk overheersen. Deze drie
haarsoorten vormen de beharingsstructuur.
Pelsconditie: zie het algemeen gedeelte.
4.Pels: dichtheid en lengte.
De onderharen moeten ruim aanwezig zijn en steunen
de bij- en granharen, waardoor de vacht vanaf de huid
omhoog staat. De bij- en granharen
die boven de onderharen uitsteken moeten iets naar
beneden vallen en zoveel mogelijk een cirkel rond het
lichaam tonen. De haarlengte bedraagt minimaal 6 cm
en wordt bepaald door de lengte van de granharen.
5.Beharing kop, oren en benen.
De kop moet rondom vol behaard zijn. De ogen moeten
van opzij gezien vrij van beharing zijn, deze mag zo
nodig geconditioneerd worden. De oren moeten met
lange haren bedekt zijn. De oorbeharing mag niet langer
dan 4 cm over de oortop uitsteken.
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De beharing op de voorbenen moet lang zijn. De
beharing op de achterbenen (knieën) moet vol en lang
zijn . Op alle voeten heeft halflang haar de voorkeur.
6.Kleur
Wit met blauwe ogen:
De dekkleur is wit met een gebroken witte tussenkleur,
die zich zover mogelijk tot de haarbasis uitstrekt. De
buikkleur is gelijk aan de dekkleur. De nagels zijn
kleurloos. De oogkleur is lichtblauw.
7.Lichaamsconditie en verzorging.
Zie het algemene gedeelte.
Lichte fouten.
Geringe afwijking in type of bouw. Iets dun behaarde
nek. Iets dunne pels. Iets te zachte of te harde pels.
Lichte klitvorming. Iets weinig onderhaar op rug.
Iets weinig kop-, oor of beenbeharing. Het niet volledig
naar de kop gekeerd zijn van de oren.
Zware fouten.
Grote fouten in type en bouw. Te wollige vacht.
Granharen te grof en blijven daardoor rechtop staan. Te
lange oorpluimen. Te veel klitten en/of viltvorming. Kale
nek. Te weinig onderhaar. Pels korter dan 6 cm.
Ontbreken van de gewenste kop-, oor of beenbeharing.
Vouwen en of plooien in de oren.
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