
KORAT 

afgeleid van de GCCF standaard  

 

de Korat is een middelgrote, semi-oosterse 
effen blauwgrijze kat met een karakteristieke 

silvertipping, een hartvormig gezichtje en 

prachtige diep groene ogen. 
 

KOP 

Van voren gezien een hartvormige kop, goed 
breed ter hoogte van en tussen de ogen. 

De kop gaat  geleidelijk over in een goed 

ontwikkeld afgerond snuitje, dat noch spits 

noch vierkant is. 
Groot vlak voorhoofd. 

De neus is kort en welft enigszins naar 

beneden.  
In profiel een glooiing ter hoogte van de 

neusbrug. 

Stevige kin. 
 

OREN 

Grote oren met afgeronde toppen, vrij hoog 

geplaatst. 
Weinig beharing in het binnenoor. 

 

OGEN 
Grote glanzende opvallende wijdgeopende 

ogen, bijna te groot voor het gezichtje; schuin 

geplaatst. 

Oogvorm rond, indien goed geopend, anders 
ovaal. 

 

OOGKLEUR 
Schitterend egaal diepgroen, amber glans 

toegestaan. Kittens en jonge volwassen katten 

tot 2 jaar mogen gele, amberkleurige of amber-
groene ogen hebben. 
 

LICHAAM 

Van gemiddelde grootte, stevig, goed gespierd 

en semi-cobby, maar nooit grof. 
Iets gebogen ruglijn, maar niet overbouwd. 

 

POTEN EN VOETEN 

Niet te lang, maar slanke, goedgespierde poten 
met ovale voeten. 

 

STAART 
Niet te lange staart, vrij breed aan de basis, 

smaller uitlopend naar een rond einde. 

 

VACHT 
Enkele vacht. Tamelijk kort, glanzend, fijn en 

goed aanliggend. 

De vacht heeft de neiging tot openvallen 

midden op de ruggengraat. 

 

KLEUR 
Elke egale tint blauw met silvertipping, hoe 

meer, hoe beter. Zonder shading of 

ghostmarking. Bij een korte vacht is de 
zilverglans intenser.  

De silvertipping ontwikkelt  zich tijdens de 

jeugd en is pas goed ontwikkeld als de kat 2 
jaar oud is. 

Neusleertje  donkerblauw tot lilac. 

Voetzolen donkerblauw tot lilac met rozige tint 

 
Beoordeling: ZEER GOED 

1-Witte vlekken 
2-Zwakke kin of scheef gebit 

 

NIET TOEGESTAAN 

1-Verspreid witte haren 
2-geen correcte oogkleur 

3-duidelijk waarneembare ghostmarking 
 

puntentelling 

Kop             20     verdeeld over 
     Kopbreedte      5                             

                             Profiel             6          

     Breedte tussen 
     de ogen            4 

     Oorvorm en 

     plaatsing          5 

Ogen            15               15 
Lichaam       20   verdeeld over 

    Lichaam/nek   15 

     Poten/voeten    5 
Staart             5                             5 

Vacht           10   verdeeld over 

    Vachtlengte      4 
    structuur           4 

                          Goed aanliggend2 

Conditie          5    5 

Kleur             25   verdeeld over 
     Vachtkleur      20 

     Oogkleur          5 

Totaal           100  totaal            100 
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