
DE HUISKAT 

Afgeleid van de TICA 

Standaard 

 

Algemeen 

De huiskat komt in alle denkbare kleuren, 

patronen en haarlengtes voor. 

De oogkleur kan alle tinten hebben.  

De staart kan lang, kort, of afwezig zijn. 

Dus alle staartvormen en oogkleuren zijn 

acceptabel. 

Conditie  en gezondheid zijn de 

belangrijkste punten van aandacht. 

De ideale huiskat is schoon, goed gevoed 

en verzorgd. 

Het dier straalt van gezondheid en 

tevredenheid.  

 

SCHOONHEID 

Dit punt moet bepaald worden door de 

smaak van de keurmeester. 

De meeste keurmeesters weten wel iets op 

te merken over bijvoorbeeld: aftekeningen, 

kleuren en patronen.Ook gratie en 

verhoudingen worden vaak in overweging 

genomen. 

Bij de huiskat is schoonheid vooral voor de 

eigenaar belangrijk. 

 

PERSOONLIJKHEID 

De huiskat moet alert, vriendelijk en goed 

te hanteren zijn. Enige nervositeit moet 

niet afgestraft worden. 

 

VACHT 

De vacht moet schoon zijn en vrij van 

parasieten, plezierig om te zien en te 

voelen. 

Ogen, oren, en neus moeten schoon zijn. 

 

BALANS en ONDERLINGE 

VERHOUDINGEN 

De bouw van de huiskat moet goed in 

verhouding zijn, met een goed gewicht in 

verhouding tot zijn grootte. 

Over en ondergewicht zijn niet wenselijk. 

De kat is gezond en gespierd. 

 

Huiskatten met een zichtbare raskatten-

achtergrond moeten op dezelfde wijze 

worden beoordeeld, op een objectieve 

manier. 

 

BEOORDELING 

Veel afwijkingen die bij raskatten 

afgewezen worden zijn bij de huiskat 

acceptabel, zoals: scheel zien, knikstaart, 

extra tenen*.Als ook beschadigingen aan 

oren.enz. 

De huiskat is immers meestal gecastreerd. 

 

FOUT 

Huiskat die vuil is of in slechte conditie. 

 

PUNTENTELLING 

 

Schoonheid   20  

Persoonlijkheid  30 

 

Conditie   50 

Te verdelen over 

Vacht    20 

Ogen/oren, neus  15 

Balans en verhoudingen 15  

Totaal    100 

 

 

N.B. 

De meeste keurmeesters in Nederland 

zullen een dier dat afwijkingen vertoont 

liever niet hoog plaatsen en de voorkeur 

geven aan een ander exemplaar. 

Ook aan een duidelijke achtergrond als 

raskat wordt meestal niet de voorkeur 

gegeven. 
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