
PETERBALD 

Afgeleid van de TICA en de ACFA 

standaarden.  
Alleen de “Bald” vachtstructuur heeft de CAC 

status 

 
De Peterbald is een gracieus Russisch ras, 

intelligent, met een stevig, lang en slank 

lichaam. Het ras is ontstaan uit een kruising 

van een Don Sphynx en een Oosters Korthaar; 
de bouw is gelijk is aan die van de OKH, maar 

meer gespierd. De lijnen zijn lang en verfijnd.  

 
Veruit het belangrijkste kenmerk van het ras 

zijn de verschillende ongewone 

vachtstructuren, variërend van haarloos tot een 
volle borstelige vacht.  

 

Peterbalds zijn net zo aangenaam om te zien 

als om aan te raken. 
 

KOP 

Lange wigvormige kop. De lijnen van de wig 
lopen van beide oorpunten zonder 

onderbreking naar een afgestompt snuitje. 

Vlak voorhoofd en vlakke hoge jukbeenderen. 

De neus is recht. In profiel vormen de neus en 
het voorhoofd twee duidelijke platte vlakken 

die elkaar halverwege de ogen raken onder een 

stompe hoek.  
Stevig, enigszins afgestompt snuitje, niet smal. 

Vlakke kaaklijn, zonder pinch, maar wel met 

duidelijke snorhaarkussentjes. De snorharen, 
indien aanwezig, behoren kronkelig en 

gekroesd te zijn en mogen gebroken zijn of 

lijken.  

De kin is stevig. De punt van de kin vormt een 
rechte lijn met de neuspunt. De kin mag niet 

vooruitsteken of terugwijken.  

 
OREN 

Zeer grote puntige oren, breed aan de basis. 

Enigszins schuin geplaatst, waarbij de basis net 
onder de lijn van de wig staat. 

 

OGEN 

Gemiddeld van grootte, schuin geplaatst, 
amandelvormig. De ogen liggen vlak met de 

schedel, niet uitpuilend of diepliggend. De 

afstand tussen de ogen bedraagt niet minder 
dan de breedte van een oog. 

Elke oogkleur is toegestaan. 

 

NEK 
Lange, slanke nek.  

 

LICHAAM, POTEN, VOETEN 

Middelgroot lichaam, lang en gracieus, met 
stevige en goed ontwikkelde spieren. Gematigd 

fijne botstructuur.  

Schouders en heupen zijn gelijk van breedte.  
De poten zijn lang, met een gematigd fijne 

botstructuur en stevig gespierd. Rechte 

voorpoten. Achterpoten iets langer dan de 

voorpoten. 
Ovale voetjes, gemiddeld van grootte, met 

lange, beweeglijke, opvallende tenen, maar 

met minder opvallende voetkussentjes. 
 

STAART 

Lange, stevige zweepstaart. 
 

VACHT 

Peterbalds kunnen haarloos worden geboren of 

met nauwelijks waarneembare fluweelachtig 
aanvoelende  haren bij de oorbasis, het snuitje, 

de poten, de onderbenen en de staart.  

 
Er zijn vier verschillende vachtstructuren: de 

“Bald”, “Flock”, “Velour” en “Brush”.  

Alle vachtstructuren zijn toegestaan, echter 

het FNK heeft alleen de “Bald” structuur 

erkend. 

 

De “Bald” is en blijft 100% haarloos en heeft 
een zachte, warme, huid die enigszins 

plakkerig aanvoelt. 

 
De “Flock”, ook wel “Chamois” genoemd, 

heeft eveneens een zachte, warme huid die 

aanvoelt variërend van enigszins plakkerig tot 

suède, perzik of zijde. De vacht is opmerkelijk 
glad en bestaat uit bijna onmerkbare fijne 

haren, die hoogstens 1 mm lang mogen zijn. 

Op de kop, poten en staart mogen restanten 
vacht aanwezig zijn die iets langer en/of 

dichter ingeplant mogen zijn dan op het 

lichaam.  
De Flock kan bij volwassenheid zijn vacht 

verliezen. 

 

De “Velour” is geheel behaard met een 
vachtlengte van 1 tot 5 mm. De vacht varieert 

van korte, fijne en verspreide beharing tot een 

iets langere, dichtere en vollere beharing die 
enige weerstand biedt als de vacht wordt 

geaaid.  

Meestal verliest de kat deze vacht voor zijn 

tweede jaar, maar resten van de vacht kunnen 
op poten en staart achterblijven. 



De “Brush” vacht is een van de meest 

karakteristieke eigenschappen van de 

Peterbald. De vacht varieert in structuur en 
dichtheid. De lengte van de haren varieert van 

5 mm tot langer, maar de vacht ziet er nooit uit 

als een normale vacht. De huid onder de vacht 
kan zichtbaar zijn. De structuur kan zacht, ruw, 

draadachtig of onregelmatig zijn. De vacht is 

duidelijk gegolfd. 

 

Opmerking:  
1. Een “Velour” vacht wordt soms verward 

met een lichte “Brush”. Het verschil wordt 
bepaald door de vachtlengte en de 

structuur: de “Brush” is draadachtig, de 

“Velour” is zacht. 
2. Een Peterbald kan een enkel vachttype 

bezitten of een combinatie van meerdere 

vachttypes. In het laatste geval heeft over 

het algemeen het lichaam één type en de 
kop, poten en staart een ander type. 

3. Kittens die met een vacht worden geboren 

verliezen deze na verloop van tijd, te 
beginnen bij de kop en eindigend bij de 

staart. Kittens in deze overgangsfase mogen 

gewoon worden geshowd. Kort, fijn, 

donsachtig haar mag op kop, poten en staart 
aanwezig blijven.  

4. Het verlies van vacht hoeft niet permanent 

te zijn. Na verloop van tijd kan de vacht 
terugkeren en dit proces kan zich een aantal 

keer herhalen in de eerste paar jaar van het 

leven van de Peterbald. Na drie jaar heeft 
de Peterbald zijn definitieve vacht. 

5. Een kat met een zware dichte “brush” vacht 

verliest zijn vacht niet. 

 
 

KLEUREN EN PATRONEN 

Alle kleuren en patronen zijn toegestaan, 
evenals elke hoeveelheid wit. Medaillon is 

toegestaan. 

 
BEOORDELING 

ZEER GOED 

1. Elke fout uit de list of defects 

2. Elke aanwijzing van kunstmatige 
haarverwijdering 

 

NIET TOEGESTAAN 
1. Lange haren 

2. Normale vacht 

 

FOUT 
1. Glooiend profiel 

2. Zwakke kin 

3. Pinch 

4. Zwaar of afgerond lichaam 
5. Gebogen voorpoten 

6. Koehakkige achterpoten 

 
 

PUNTENTELLING 

 

Kop     40 
  vorm       9 

  oren       7 

  ogen                                 7 
  profiel                              7 

  snuit                                 5 

  kin                                    3                               
  nek                                   2 

Lichaam     40 

  romp                               12 

  spierstelsel                      10 
  botstructuur                      8 

  poten en voeten      5 

  staart        5 
Vacht/structuur                 20 

 

Totaal    100 
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