
EGYPTISCHE MAU  

Afgeleid van de CFA standaard 

 
De Egyptische Mau is een gedomesticeerde 

spotted kat. Middelgroot, elegant en stevig 

gespierd. Qua karakter evenwichtig, actief en 
alert. 

 

KOP 

Licht afgeronde wigvorm zonder vlakke 
gedeeltes, gemiddeld in lengte. Geen volle 

wangen. Het profiel vertoont een lichte 

glooiing bij de neusbrug die zonder 
onderbreking overgaat in het voorhoofd. De 

neus is van voren gezien even breed als lang. 

Het snuitje past bij de wigvorm, niet kort of 
spits. Stevige kin, die niet terugwijkt of 

vooruitsteekt. Katerwangen zijn toegestaan bij 

volwassen katers. 

 
OREN 

Middelmatig tot groot, tamelijk puntig, de 

wigvorm volgend. Wijd aan de basis, iets naar 
voren wijzend en door de brede schedel staan 

de oren wijd uit elkaar. Haren op de buitenkant 

kort en aanliggend. Pluimpjes zijn toegestaan. 

 
OGEN 

Grote amandelvormige ogen, iets schuin 

geplaatst. Niet rond of Oosters van vorm. 
 

OOGKLEUR 

Kruisbes-groen. Hoe groener hoe beter.  
Rond de leeftijd van acht maanden moet er al 

groen waarneembaar zijn in het oog en op de 

leeftijd van anderhalf jaar moet het oog 

volledig groen zijn. 
 

NEK 

Elegante gespierde nek. Gespierde nek en 
schouders bij katers toegestaan.  

 

LICHAAM 
Gemiddeld lang en elegant, met goed 

ontwikkelde spieren. Losse buikplooi van flank 

naar knie. Goed in proportie is belangrijker dan 

grootte. 
 

POTEN EN VOETEN 

In verhouding  tot het lichaam. De achterpoten  
zijn verhoudingsgewijs langer dan de 

voorpoten, waardoor het lijkt alsof de kat op 

zijn tenen staat. 

De voeten zijn klein en sierlijk, licht 
ovaal/bijna rond. 

 

STAART 

Vrij lange staart, breed aan de basis, licht taps 
toelopend. 

 

VACHT/-STRUCTUUR 
Gemiddeld van lengte, glanzend. Structuur bij 

de Brons en Silver is dik en veerkrachtig. Bij 

de Smoke is de strucuur zijdeachtig en fijn. 

 
AFTEKENING 

De spots op het lichaam vormen een scherp 

contrast met de grondkleur, zijn willekeurig 
geplaatst en kunnen per kat verschillen in 

grootte en/of vorm. De spots mogen in alle 

vormen voorkomen, rond, ovaal etc. De 
aftekening hoeft niet gelijkmatig te zijn op de 

flanken. Op de buik ronde spots, zgn. 

vestknoopjes, in de kleur van de aftekening. 

Voor beschrijving van spotted tabbypatroon 
zie het Algemene gedeelte. 

 

KLEUREN 
De Egyptische Mau komt voor in de kleuren 

brons, zilver en smoke 

De haren van de grondkleur vertonen minimaal 

een dubbele ticking bij de brons en zilver. 
 

Brons: donkerbruin-zwarte spotted tabby 

tekening met een warme bronskleurige agouti-
grondkleur. Onderzijde crème-ivoorkleurig. 

Kin, bovenste deel keel en rond neusgaten 

bleek-crèmig wit. Neusbrug bruin. Het 
steenrode neusleertje is donkerbruin omrand, 

net als de ogen en lippen. Zwarte of 

donkerbruine voetzolen, met dezelfde kleur 

tussen de tenen en op de hakken. 
 

Zilver: steenkool zwarte spotted tabby 

tekening op een bleek-zilverwitte agouti-
grondkleur, onderzijde lichter zilver. Kin, 

bovenste deel keel en rond neusgaten helder 

zilver, bijna wit. Het neusleertje is steenrood 
en zwart omrand, net als de ogen en lippen. 

Zwarte voetzolen met zwart tussen de tenen en 

op de hakken. 

 
Smoke: Een effen zwarte kat met een 

zilverwitte haarbasis. Zware ghostmarking 

geeft een spotted tabby-indruk. Rond de 
neusgaten, op de kin en het bovenste deel van 

de keel zijn licht gekleurd. Neusleer en 

snorharen zijn zwart. Lippen en ogen zwart 

omrand. De voetzolen en tussen de tenen zijn 
zwart, wat doorloopt over de hakken. 



 

 

Beoordeling GOED 
1. Tekort aan spots 

2. Blauwe ogen 

3. Gebrek aan groen in ogen bij katten ouder 
dan 1,5 jaar 

4. Gevlekte of roze voetzolen 

5. Wit medaillon of meer witte vlekken, anders 

dan bij kin of lippen.) 
 

NIET TOEGESTAAN 

1. Korte of ronde kop 
2. Spitse snuit 

3. Kleine, ronde of oosterse oogvorm 

4. Cobby of Oosterse lichaamsbouw 
5. Korte staart of zweepstaart 

6. Gesloten halsband(en) 

7. Penseelstrepen op het lichaam 

8. Strepen op de buik i.p.v. vestknoopjes 
9. Geen groen in oogkleur bij katten ouder dan    

    8 maanden 

10. Amber tint in oogkleur bij katten ouder dan  
    1,5 jaar 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Puntentelling 

KOP                                            30 

snuit     5 

schedel     5 

oren      5 
oogvorm    5 

oogkleur  10 

LICHAAM                                 25 
lijf    10 

poten en voeten  10 

staart                  5 

VACHT                                      45 

patroon   25 

vachtkleur  15 

textuur en lengte   5 

Totaal              100 
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