Mededelingen standaardcommissie konijnen.
ERKENNINGEN
Per 1 april 2018 is definitief erkend:
De Kunder Hangoor in zwart.

De Lotharingerdwerg in madagascar.
De Vosdwerg in zwart en feh.
De Vosdwerg in wit blauwoog.
De Kleurdwerg in beige.
Per 1 april 2018 is voorlopig erkend voor een periode van 3 jaar (t/m 31 maart 2021)
De Rex Hangoordwerg in wit blauwoog

De Leeuwenkopdwerg in rhön.

Onderstaande aanpassingen en wijzigingen in de konijnenstandaard 2007 gelden per 1 april
2018.
Blz. 5. Aanpassen:

Kleine rassen: 36c t/m 45b
Dwergrassen: 45c t/m 52

Blz. 6c. Toevoegen:
45c
45d

Rex Hangoordwerg
Leeuwenkopdwerg

7
7

1200-1350
1300-1350

1360-1500
1360-1400

1510-2100
1410-1800

2110-2200
1810-1900

22-28
6-8

300h
300l

Blz. 7.
Groep 7 Bijzondere haarstructuur.
Toevoegen:
45c Rex Hangoordwerg
45d Leeuwenkopdwerg
Blz. 26. b. Grannenharen. Toevoegen:
De lengte van het dekhaar wordt niet gemeten maar geschat. De normale lengte van de pels is
ongeveer 3 cm. Tussen de haarlengte en de lichaamsmassa bestaat een direct verband.
Blz. 61. Lichte fouten. Verwijderen: Iets lichte kleur onderzijde staart.
Lichte fouten. Toevoegen: Witte onderzijde staart.
Zware fouten. Verwijderen: Witte onderzijde staart.

Blz. 97. Pos.3. Pels en pelsconditie. Verwijderen: (iets langer dan normaal is nog toegestaan t/m 31
maart 2018)
Blz.112. In tabel. Aanpassen:
4
5

Kopvorm
Oren: structuur, vorm, lengte en breedte

15
15

Pos 4.Kopvorm, Structuur en vorm oren.
Verwiideren: Structuur en vorm oren .
Toevoegen: Bij rammen is het neusbeen licht gebogen.
Blz.113. Beschrijving structuur en vorm oren en beschrijving kronen van Pos. 4 verplaatsen naar
Pos.5.
Blz.113. Pos. 5. Wijzigen in: Oren: structuur, vorm, lengte en breedte.
Verwijderen: Puntenschalen voor oorlengte en oorbreedte.
Toevoegen: De lengte van de oren is 55 - 65 cm, ideaal is 59-62 cm. De breedte van de oren is
minimaal 12 cm, ideaal is 13-15 cm en er geldt geen maximum.
Blz.133. Bij Zware fouten. Verwijderen: Te Smalle en onvoldoende oogringen. Toevoegen: Het
geheel of bijna geheel ontbreken van de oogringen.
Blz.178. Pos. 4. Kleurpatroon/uitmonstering. Wijzigen: De achterzijde van de voorbenen, de helft
van de bovenzijde en de binnenzijde van de achterbenen, de buik en de onderzijde van de staart
zijn wit.
Blz.179. Bij Zware fouten. Verwijderen: Te sterke onderbreking van de oogringen. Toevoegen: Het
geheel of bijna geheel ontbreken van de oogringen.
Blz.249. Bij Lichte fouten. Verwijderen: Bij oranje kleur buik en onderzijde staart roomkleurig.
Blz. 260. Pos. 3. Pels en pelsconditie. Verwijderen: (iets langer dan normaal is nog toegestaan t/m
31 maart 2018)
Blz.271a. Wijzigen: Voorlopige erkenning wordt definitieve erkenning.
Blz.293. Bij Zware fouten. Verwijderen: Te sterke onderbreking van de oogringen. Toevoegen: Het
geheel of bijna geheel ontbreken van de oogringen.

Blz. 300h t/m 300k toevoegen:
45c. Rex Hangoordwerg
Het land van herkomst is Frankrijk.
Is in Nederland erkend in 2018, voorlopig t/m 31 maart 2021.
Genetische symbolen voor wit blauwoog:
..C..vr (Int)
A….xrex(Duits)
..C..vr
A….xrex
Puntenschaal Groep 7. Bijzondere haarstructuur
Rex Hangoordwerg, wit blauwoog
Pos. Onderdeel
1
Gewicht
2
Type, bouw en stelling
3
Pels: structuur en conditie
4
Pels: dichtheid en lengte
5
Kop en oren
6
Kleur
7
Lichaamsconditie en verzorging
Totaal
1. Gewicht
Het gewicht is van 1200 tot 2200 gram.
Puntenschaal voor het gewicht:
Gew. (g) 1200-1350 1360-1500 1510-2100
Punten
8
9
10

Punten
10
20
20
15
15
15
5
100

2110-2200
9

2. Type, bouw en stelling
Het lichaam is gedrongen (typegroep C) met goede brede schouders en achterhand. Door de korte
pels komen de contouren sterker tot uiting. De benen zijn recht, stevig en niet lang met korte
gesloten voorvoeten. Het ras is middelhoog gesteld. Een juiste stelling toont de aanwezige rasadel.
De staart wordt nauwsluitend tegen het midden van de achterhand gedragen.
3. Pels: structuur en conditie
De zeer fijne rechte dek- en grannenharen zijn sterk verkort en van een fijne structuur. Ze zijn
elastisch en even lang als het onderhaar. Dit geeft een beeld alsof het dier geschoren is. Door de
bijzondere dichtheid van het onderhaar slaan de dek- en grannenharen bij het terugstrijken niet
direct in hun oorspronkelijke stand terug, maar blijven hierdoor vrijwel in verticale houding staan.
De pels voelt fluweelachtig aan en is volkomen gelijkmatig. Enkele gegolfde of gekrulde haren in de
nek en rond de geslachtsdelen zijn rasgebonden en niet te vermijden. De snorharen zijn
meestal gekruld. Echter hoe gladder de nekbeharing, des te beter is de haarstructuur op de overige
lichaamsdelen.
Pelsconditie: zie het algemene gedeelte.

4. Pels: dichtheid en lengte
De pelswaarde van de kortharige rassen wordt op gelijke wijze beoordeeld als die van de
normaalhaarrassen, vanzelfsprekend met in achtneming van de bijzondere raseigenschappen. Het
haar staat bijna loodrecht op de huid. De pels is mede dankzij het zeer rijke onderhaar zeer dicht en
volkomen gelijkmatig en voelt hierdoor fluweelachtig aan. Niet echter de haarlengte maar de zeer
dichte inplanting en het zeer rijke onderhaar geven de doorslag bij de waardebepaling. De pels heeft
een lengte van ongeveer 16 mm.
5. Kop en oren
De kop is sterk ontwikkeld met breed voorhoofd, breed tussen de ogen, sterk ontwikkelde wangen
en brede snuit en kaken. Het neusbeen is sterk gebogen. Bij de ram is een kinknobbel (knoop)
toegestaan. Hieronder wordt verstaan een aanhangsel onder de kin niet aan de keel, zo klein
mogelijk en goed gevormd. De oren zijn dik, breed, stevig van structuur en aan de top lepelvormig
afgerond. De oren hangen met de schaalopening naar de kopzijde gekeerd en vanuit de zijkant
gezien loodrecht naar beneden. Van voren gezien worden ze iets gebogen gedragen. Vouwen en
plooien in de oren zijn foutief. De lengte van de oren gemeten van punt tot punt, met inbegrip van
de schedelbreedte, is 22 - 28 cm, ideaal is 24 - 26 cm. Door de ombuiging van de oren aan de basis
ontslaan op de kop twee zichtbare verhogingen, kronen genoemd. Hoe zwaarder en steviger de
oorstructuur, hoe beter deze kronen uitkomen.
6.Kleur
Voorlopig erkend in wit blauwoog. De kleur is helder wit over het gehele lichaam. De kleur van de
ogen is lichtblauw. De nagels zijn kleurloos.
7. Lichaamsconditie en verzorging
Zie algemeen gedeelte.
Lichte fouten
Geringe afwijking in type. Geringe afwijking in bouw. Enkele boven het dek uitstekende
grannenharen. Iets gegolfde pels. Iets krul in nek. Iets harde pels. Iets dun behaarde nek. Iets dun
behaarde voetzolen. Iets kale tenen. Iets weinig snorharen. Iets weinig onderhaar. Iets gele tint. Iets
gele aanslag. Iets minder sterk ontwikkelde kop, door de korte beharing is de kop minder expressief
dan bij een normaalhaarras. Oren die niet loodrecht hangen of waarvan de schaalopening niet
volledig naar de kop is gekeerd. Iets strakke oordracht. Geringe vouwen of plooien in de oren. Iets
dun oorweefsel. Iets beschadigde oren. Iets platte oorschelp. Geringe kartelingen in oorranden. Iets
weinig ontwikkelde kronen.
Zie verder lichte fouten in het algemene gedeelte.
Zware fouten
Grote afwijking in type. Grote afwijking in bouw. Het sterk doorzet zijn van boven de pels
uitstekende grannenharen, waardoor de zachte en fluweelachtige pels niet tot uitdrukking komt. Te
harde pels. Sterk gegolfde pels. Te veel krulvorming. Te ongelijke pels. Kale nek of kale plek op de
voetzolen welke niet door het omliggende haar wordt bedekt. Kale tenen. Ontbreken van
snorharen. Te weinig onderhaar. Sterk afwijkende kleur. Te veel gele aanslag. Misvormde oren.
Zwaar beschadigde oren. Horizontaal of bijna horizontaal dragen van de oren. Oren met de
schaalopening naar voren gericht. Ontbreken van de kronen.
Zie verder zware fouten in het algemene gedeelte.

Blz.300l t/m 300o toevoegen:
45d. Leeuwenkopdwerg
Het land van oorsprong is Engeland.
Is in Nederland erkend in 2018, voorlopig t/m 31 maart 2021.
Genetische symbolen voor rhön:
ABcchDej (Int.)
ABcchDej

achibjCDG (Duits)
achi bjCDG

Puntenschaal Groep 7. Bijzondere haarstructuur
Leeuwenkopdwerg
Pos. Onderdeel
1
Gewicht
2
Type, bouw en stelling
3
Pels en pelsconditie
4
Manen, baarden en pony
5
Kop en oren
6
Kleur
7
Lichaamsconditie en verzorging
Totaal
1. Gewicht
Het gewicht is 1300 tot 1900 gram.
Puntenschaal voor het gewicht:
Gew.(g)
1300-1350
1360- 1400
Punten
8
9

Punten
10
20
20
15
15
15
5
100

1410-1800
10

1810-1900
9

2. Type, bouw en stelling
Het type is iets gestrekt (typegroep B). De bouw is stevig, breed in schouders met goed gevulde
achterhand. De borst sterk ontwikkeld. De nek is kort en krachtig. De benen zijn recht, kort en stevig.
Het ras heeft een middelhoge stelling. Een juiste stelling toont de aanwezige rasadel.
3. Pels en pelsconditie
De pels op de rug en buik is van normale lengte, dicht ingeplant, rijk aan onderhaar, iets fijn van
structuur en glanzend. Tot op een leeftijd van 5 maanden kan de beharing aan de onderzijde van de
flanken langer behaard zijn. Dit is toegestaan. Aan de onderzijde van de dijen, de achterhand en de
voor-en achterbenen is de beharing iets langer. De beharing op het voorhoofd is iets langer dan bij
een normaalhaarras, echter aanmerkelijk korter dan de manen. De snuit en oren zijn normaal
behaard.
Pelsconditie: zie het algemene gedeelte.
4. Manen, baarden en pony
De manen zijn van een zeer fijne structuur en licht gegolfd. De manen hebben een minimum lengte
van 6 cm. Ze vormen een cirkel rondom de kop, en bevinden zich in de nek en op de schouders.
Vervolgens gaan de manen over in de langere beharing op de wangen, de zogenaamde
baardbeharing. De ogen zijn niet bedekt. De langere beharing op de bovenste helft van de borst
maakt de cirkel compleet. Over de ooraanzet valt de langere beharing naar voren, pony genaamd.

5. Kop en oren
De kop is krachtig ontwikkeld met breed voorhoofd, brede snuit en sterk ontwikkelde kaken en
wangen. Het neusbeen is iets gebogen. De oorlengte is 6 - 8 cm, ideaal is 7 cm. De oren zijn stevig
van structuur, zijn goed behaard en worden V-vormig gedragen. Het geheel in harmonie met het
lichaam.
6. Kleur/Tekening
Voorlopig erkend in Rhöntekening.
De tekening bestaat uit vlekken, strepen en punten. De tekening is gelijkmatig over lichaam, kop,
oren en benen verdeeld. In het totale kleurenbeeld overheerst wit in geringe mate over de tekening.
De staart is wit of gekleurd.
De basiskleur is parelwit veroorzaakt door de chinchillafactor. De kleur van de tekening is grijszwart
tot zwart. Hoe intenser en helderder de kleuren zijn des te beter is het kleurenbeeld. De oogkleur is
donkerbruin. De nagels zijn hoornkleurig tot donkerhoornkleurig. De snorharen hebben de kleur
van het tekeningbeeld waarin ze staan.
7. Lichaamsconditie en verzorging
Zie het algemene gedeelte.
Lichte fouten
Geringe afwijking in type. Geringe afwijking in bouw. Iets lange beharing op onderzijde flanken bij
dieren ouder dan 5 maanden. Iets lange beharing op oren. Iets minder ontwikkelde beharing op
onderzijde achterhand. Iets lange beharing op kop. Iets minder ontwikkelde manen, baarden en
pony. Iets vervilting van de pels.
Het ontbreken van de tekening op één oor of op beide voorbenen, Iets drukke tekening. Iets grove
tekening. Iets verwaterde tekening. Gedeelde koptekening zoals bij het Eksterkonijn. Iets gele of
bruine aanslag. Iets matte kleur tekening. Iets lichte kleur tekening. Iets lichte nagelkleur.
Zie verder lichte fouten in het algemene gedeelte.
Zware fouten
Grote afwijking in type. Grote afwijking in bouw. Te lange beharing op onderzijde flanken bij dieren
ouder dan 5 maanden. Ontbreken van lange beharing op de onderzijde van dijen en achterhand.
Het aanwezig zijn van oorpluimen. Te lange beharing op kop. Ontbreken van de manen, pony en/of
baarden. Sterke vervilting van de pels.
Geheel ontbreken van de tekening op de kop. Geheel ontbreken van de tekening op beide oren.
Kruisgewijze gedeelde koptekening en oortekening zoals bij het Eksterkonijn. Te grote
tekeningsvelden. Velden zonder tekening met een grootte van meer dan een kwart van het lichaam.
Sterk verwaterde kleur tekening. Afwijkende kleur. Kleurloze nagels.
Zie verder zware fouten in het algemene gedeelte.
Blz.304d. Pos. 6. Kleur. Bij erkende kleuren. Toevoegen: madagascar.
Blz.319i. Pos. 5. Dek en buikkleur. Bij erkende kleuren. Toevoegen: zwart en feh.
Blz.319l. Pos. 6. Kleur. Bij erkende kleuren. Toevoegen: wit blauwoog.

Blz.342. Pos. 5. Patroon of uitmostering. Bij erkende kleuren. Toevoegen: beige.
Bij Otter. Toevoegen/wijzigen: De voorzijde van de voorbenen is gekleurd als de dekkleur en is
voorzien van uitstaande tankleurig gepunte haren (spitsen), welke regelmatig verdeeld zijn. De
achterzijde van de voorbenen, de binnenzijde van de achterbenen en hieraan grenzend helft van de
bovenzijde van de achterbenen, de buik, kin, binnenzijde oren en de onderzijde van de staart zijn
wit.

Blz.343. Pos.6. Kleur. Bij zwart. Verwijderen: De buik, kin, onderzijde staart, binnenzijde oren,
binnen- en achterzijde voorbenen, binnenzijde achterbenen en hieraan grenzende helft van de
bovenzijde van de achterbenen zijn wit gekleurd.
Blz.349. Groep 4. Kleurpatroon/uitmonstering. Toevoegen bij erkende kleuren: beige.
Keurmeesters ontvangen de wijzigingen en aanvullingen voor de standaard via de KKV.
Andere belanghebbenden kunnen deze bestellen via KLN.
Secretaris standaardcommissie
Jan Vijfvinkel

