
BURMEES 

Afgeleid van de GCCF standaard 

 
De Burmees is een elegante, goed gespierde kat 

met een geheel eigen type. 

Hij is alert, intelligent, bijzonder vriendelijk en 
aanhankelijk. 

 

KOP 

Van voren gezien is de schedel rond (dôme) en 
heeft de kop een vrij korte wigvorm, breed bij de 

jukbeenderen, zonder onderbreking van de 

kaaklijn uitlopend in een afgeronde snuit. 
Bij kittens is iets pinch toegestaan. 

Profiel: voldoende afstand tussen de bovenkant 

van de schedel en de onderkaak. Het licht 

afgeronde voorhoofd gaat via een duidelijke 
glooiing over in een rechte neuslijn. Sluitend gebit 

en stevige, volle kin. Rechte, verticale lijn van 

neuspunt naar kin. 
Vrij stevige nek. 

 

OREN 
Middelgroot, wijd aan de basis, met afgeronde 

toppen en van opzij gezien licht naar voren 

wijzend. 

De oren zijn zodanig ver uit elkaar geplaatst dat 
ze zonder onderbreking overgaan in het bovenste 

gedeelte van het gezicht.  

 
OGEN 

Grote, iets schuin geplaatste ogen. 

Het bovenste ooglid is licht gebogen, het onderste 
ooglid is rond.  

De ogen zijn wijd uit elkaar geplaatst. 

 

OOGKLEUR  
Elke tint geel van chartreuse tot amber. 

Bij voorkeur goudgele ogen, hoe dieper van kleur 

hoe beter.  
De Burmese oogkleur is erg gevoelig voor variatie 

in lichtintensiteit en lichtval en wordt ook 

beïnvloed door de mate van kleurverdunning. Het 

is belangrijk dat van alle katten de oogkleur wordt 
bekeken onder dezelfde lichtval, het liefst bij 

getemperd daglicht. Bij kittens dient men er 

rekening mee te houden dat de kleur nog in 
ontwikkeling kan zijn. 

 

LICHAAM, POTEN, VOETEN 
Lichaam van gemiddelde lengte en grootte, stevig 

en gespierd, met een rechte ruglijn. De kat voelt 

zwaarder aan dan hij lijkt. Stevige ronde borst. 

Poten slank en elegant en in goede verhouding 
met het lichaam. Achterpoten iets langer dan de 

voorpoten. Ovale voetjes. 

 

STAART 

Vrij lange staart , middelmatig breed aan de basis 

en iets dunner uitlopend in een afgerond uiteinde. 
De punt van de staart reikt, wanneer de staart 

langs het lichaam gehouden wordt, tot de 

schouders. 
 

VACHT 

Korte, fijne, glanzende, satijnachtige vacht, die 

glad aanligt; nauwelijks ondervacht. 
De vacht is vrij van strepen en vlekken. 

Bij alle kleuren kunnen het gezicht en de oren iets 

donkerder van tint zijn, vooral bij chocolate en 
cinnamon.  

Van de rug naar de buik toe wordt de vachtkleur 

geleidelijk iets lichter. 

De haren worden naar de haarbasis toe geleidelijk 
lichter van kleur, maar geven geen indruk van 

smoke of ticking. 

Enkele verspreide witte haren zijn toegestaan. 
Bij kittens ontwikkelt de kleur zich langzaam. Zij 

hebben een lichtere kleur dan volwassen katten. 

 
NIET TOEGESTAAN 

1. te oosters: recht profiel, te grote naar buiten 

wijzende oren, zweepstaart 

2. te brits: cobby bouw, ronde kopvorm, kleine 
oren 

3. voor volwassen dieren: te klein, te fijn van 

botstructuur of te delicaat van bouw 
4. meer blauw dan geel pigment in de ogen 

5. uitpuilende ogen 

6. veel witte haren of een wit vlekje 
7. duidelijke tabby-aftekening behalve bij kittens;  

bij rood, crème en apricot is enige streeptekening 

toegestaan behalve op de flanken en de buik 

8. geen goede conditie, te licht van gewicht 
 

FOUT 

1.  pinch bij volwassen dieren 
2.  platte of uitstekende wenkbrauwbogen 

3. dopje op neus 

4. achteroverhellend neusleer 

5. ronde of oosterse ogen 
6. zeer kleine of te dicht bij elkaar staande ogen 

7. groene, oranje of koperkleurige ogen. 

8. ticking of smoke haarbasis 
9. te veel contrast tussen points en lichaamskleur 

10. knobbeltje op het eind van de staart 

 
 

 

 

 
 

 

 



puntentelling   

type 65 verdeeld over 

kop en nek  20 
oren  10 

oogvorm en plaatsing  5 

lichaam  20 
poten en voeten  5 

staart  5 

vacht, kleur en 

conditie 

30 verdeeld over 

oogkleur  5 

vachtkleur  10 

vachtstructuur  5 
conditie  10 

temperament 5 5 

totaal 100 100 

   
 

KLEUREN 

Bruin  
vachtkleur: warm sealbruin 

neusleer: warm bruin 

voetzolen: bruin 
 

Blauw 

vachtkleur: zacht blauwgrijs met een duidelijke 

zilveren glans, vooral op kop, oren en poten 
neusleer: donkergrijs, 

voetzolen: rozeachtig grijs 

 
Chocolate 

vachtkleur: warm chocolademelk-kleurig 

n.b.gelijkmatige vachtkleur gewenst 
neusleer: warm chocoladebruin 

voetzolen: roze-bruin 

 

Lilac 
vachtkleur: licht duifgrijs met een roze zweem   

neusleer en voetzolen: lavendelroze 

 
Cinnamon 

vachtkleur: licht kaneelkleurig met een warme 

gloed 

neusleer en voetzolen: zalmroze 
 

Fawn 

vachtkleur:gebroken wit met een roze zweem 
neusleer en voetzolen: licht roze  

 

Caramel 
vachtkleur: koele tint lichtbeige, op borst en buik 

geleidelijk overgaand in honingkleurig lila. 

Bij volwassen dieren soms een zachte metaalglans 

neusleer en voetzolen: blauwachtig lichtbeige 
  

Rood 

vachtkleur: licht oranje 

neusleer en voetzolen: roze 

 

Crème 
vachtkleur: crème met een mat gepoederd effect 

neusleer en voetzolen: roze 

 
Apricot 

vachtkleur: warm, diep rozeachtig crème met een 

mat effect, op borst en buik geleidelijk overgaand 

in een lichtere tint.Bij volwassen dieren soms een 
zachte metaalglans.Neusleer en voetzolen: roze 

 

N.B. bij rood, crème en apricot zijn enkele 
sproeten op oren, neusleer, ooglidranden, lippen 

en voetzolen toegestaan.   

 

TORTIES 
De beide kleuren van de vacht zijn gemêleerd of 

komen in vlekken voor.Toegestaan zijn een bles, 

éénkleurige poten of staart. 
KLEUREN  

Brown tortie, chocolate tortie, cinnamon tortie 

zijn gemengd met rood. 
Blue tortie, lilac tortie en fawn tortie zijn 

gemengd met crème, caramel tortie is gemengd 

met apricot 
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