
RAGAMUFFIN  

Afgeleid van de ACFA standaard 
 

ALGEMEEN 

De Ragamuffin is een halflanghaar. De kat is groot, 
gespierd en zwaar en heeft een vetkussentje aan de 

onderzijde van de buik. De kat heeft een goede 

balans in persoonlijke en fysieke eigenschappen, 

zonder extreme kenmerken. De karakteristieke lieve 
uitstraling dankt de kat aan de grootte, vorm en 

plaatsing van de expressieve ogen in combinatie met 

de gevulde snorhaarkussens. Volledig uitgegroeid na 
ongeveer 4 jaar. 

 

KOP 
Brede, afgeronde wigvormige kop. Gemiddeld van 

grootte en in verhouding tot het lichaam. De neuslijn 

heeft in profiel een lichte glooiing (geen break) die 

overgaat in een licht afgerond voorhoofd en licht 
afgeronde bovenkant van de schedel. Afgeronde 

snuit, die iets korter dan lang is, zodat de breedte 

van het hoofd wordt benadrukt. Volle wangen, goed 
gevulde snorhaarkussens en een afgeronde kin. 

 

OREN 
Gemiddeld van grootte, afgerond en iets naar voren 

wijzend. Niet te hoog en niet te laag geplaatst. De 

binnenzijde is niet te overmatig behaard. Pluimpjes 

zijn toegestaan. 
 

OGEN 

Grote, walnootvormige, expressieve ogen. 
Gemiddeld wijd geplaatst. Een licht oriëntaalse 

oogstand is toegestaan. Hoe intenser gekleurd, hoe 

beter. Lichtere kleur bij verdunde kleuren 

toegestaan.  
 

LIJF 

Rechthoekig, brede borst en schouders, matig zwaar 
gespierd in de achterhand. Heupen zijn even breed 

als de schouders. Er moet een vetkussentje in de 

onderbuik voelbaar zijn en de kat moet vol 
aanvoelen. Ruggenwervels en ribben mogen niet 

zichtbaar zijn voor het oog of te voelen zijn. 

Korte, zware en vooral bij volwassen katers goed 

gespierde nek. 
 

POTEN EN VOETEN 

Gemiddeld tot gemiddeld lange poten met zware 
botstructuur. Achterpoten iets langer dan voorpoten, 

maar altijd in verhouding met het lichaam. Grote,  

ronde voeten die het gewicht van de kat kunnen 
dragen met gesloten tenen. Pluimpjes onder en 

tussen de tenen. 

 

 
 

STAART 

Lange staart, in juiste verhouding met het lichaam. 
Volledig behaard als een plumeau. Gemiddelde 

staartaanzet en licht taps toelopend. 

 
VACHT EN VACHTSTRUCTUUR 

Gemiddeld tot vrij lang. Zacht, vol en zijdeachtig. 

Textuur kan per kleur verschillen. Lengte rond de 

nek en buitenranden van het gezicht zijn iets langer, 
zodat het uiterlijk van een kraag ontstaat. Lengte van 

vacht neemt vanaf de schedel naar de 

schouderbladen en rug toe, waar de lengte op de 
zijkanten en buik gemiddeld tot gemiddeld lang is. 

Vacht op voorpoten is dik en kort tot gemiddeld van 

lengte. Vacht op de achterpoten is dik en gemiddeld 
tot gemiddeld lang met het uiterlijk van een 

piekerige franje. 

 

VACHTKLEUR 
Alle kleuren en patronen, met of zonder wit. Witte 

vlekken toegestaan. Mate van symmetrie in patroon 

of witaftekening is niet belangrijk. Neusleer en 
voetzooltjes onafhankelijk van vachtkleur. 

Donkerder worden van vacht bij oudere katten en 

lichte of incomplete ghostmarking is toegestaan bij 
kittens en jonge katten. 

 

OOGKLEUR 

Solids (incl. silver): alle kleuren toegestaan, ook 
odd-eye  

Mink: groen, groenblauw, blauwgroen, aquamarijn, 

blauw, odd eye 
Sepia: Goudkleurig, goudgroen tot groengoud, 

groen, odd-eye 

Colour points: blauw  

 
TOEGESTAAN 

KOP: De kop van poezen mag minder vol en rond 

zijn. Nog niet volledig ontwikkelde oogkleur bij 
jonge katten, vnl. bij mink.  

LICHAAM: Nog niet volledig ontwikkeld 

vetkussentje bij jonge dieren, lichter gewicht in 
jonge, niet gecastreerde dieren, fijnere botstructuur 

bij poezen. 

VACHT: Minder volle kraag bij kittens en niet 

gecastreerde katten, korte vachtlengte op de poten 
bij katten met een gemiddelde vachtlengte, 

seizoensinvloeden op kleur en lengte, donkerder 

vachtkleur op het lichaam bij oudere katten. 
 

 

 
 

 

 

 
 



FOUT 

1. te rond schedeldak 
2. stop 

3. Romaanse neus 

4. kleine oren 
5. puntige oren 

6. ronde ogen 

7. cobby lichaamsbouw 

8. korte staart 
9. katoenachtige ondervacht 

 

NIET TOEGESTAAN 
1. extreem rond schedeldak 

2. iedere afwijking uit de lijst van lichamelijke 

gebreken (zie Algemeen Gedeelte) 
 

PUNTENTELLING 

Kop   40 

Vorm     15 
Uitdrukking      4 

Oren       4   

Ogen       6  
Snuit       6 

Profiel       5    

Lichaam  30 
Romp       20  

Poten/voeten        5 

Staart         5 

Vacht   20 
Vachtlengte      10 

Vachtstructuur      10  

Overig   10 
Hanteerbaarheid     5 

Conditie       5 

Totaal    100 
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