
TURKSE VAN  
Vertaald uit de GCCF standaard 

 
De Turkse Van is een halflanghaarkat met een 

uniek patroon.Het is een grote goedgespierde 

kat met een stevige botstructuur. Dit ras heeft 3 
tot 5 jaar nodig om volledig uit te groeien. 

 

KOP 

Stevige, brede wigvormige kop met afgeronde 
contouren, opvallende jukbeenderen en 

afgerond snuitje, een stevige kin. In profiel 

gezien een rechte neus met een bijna 
onzichtbare dip bij de neusbrug . 

 

OREN 
Vrij grote, goed behaarde oren. De oren staan 

tamelijk rechtop en nogal dicht bij elkaar. 

De achterkant van de oren is goed behaard. 

 
OGEN 

Grote ovale ogen, iets schuin geplaatst met een 

alerte blik. 
 

OOGKLEUR 

Licht tot middelmatig amberkleurig, blauw of 

odd-eyed (een amber en een blauw oog). 
 

LICHAAM, POTEN EN VOETEN 

Lang en stevig, goed gespierd lichaam met een 
brede, diepe borst.  

Middellange, goed gespierde poten en ronde 

voetjes. Stevige botstructuur. 
 

STAART 

Goed behaarde staart in goede verhouding met 

het lichaam. 
 

VACHTSTRUCTUUR 

Lange, zachte zijdeachtige vacht zonder 
wollige ondervacht. 

 

BEHARING 
Lange kraag vanaf de ooraanzet en bef, volle 

dichtbehaarde staart. De kraag en bef worden 

langer naarmate de kat ouder wordt. 

 
AFTEKENING 

De Turkse Van heeft één gekleurde vlek op de 

kop. Deze vlek komt niet tot aan de ogen en 
reikt niet voorbij de achterkant van de oren. De 

vlek wordt in tweeën gedeeld door een 

verticale witte bles. 

De staart is totaal gekleurd. 
 

Het gekleurde gedeelte mag iets doorlopen op 

de rug, de staart mag enige ghostmarking 

vertonen. 
De rest van de vacht is krijtwit zonder gele 

zweem. 

Op de rug zijn bij een uitmuntend dier enige 
kleine willekeurige geplaatste vlekjes 

toegestaan. 

Het neusleer, voetzoolkussentjes en de 

oogleden zijn bij alle kleuren roze. 
 

KLEUREN: 

Auburn (rood), crème,  zwart en  blauw, ook in 
de tortie en tabbypatronen. Alle vachtkleuren 

met bijpassende oogkleuren.  

 
TURKSE VANKEDISI (wit) 

Geheel witte kat zonder gekleurde vlekken.  

De vacht is krijtwit. 

 
NIET TOEGESTAAN 

1-oosters of cobby type 

2-fijne botstructuur 
3-te kleine volwassen katten 

4-oranje of koperkleurige ogen 

5-ontbreken van kopvlek of bles 

6-gedeeltelijk witte staart 
 

PUNTENTELLING 

kop  25 
oren  10 

lijf, poten, 

voeten staart 25 
vachtstructuur 15 

kleur, patroon 15 

oogkleur 10 

totaal               100 
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