
Standaardbeschrijving Satijn: 
Satijn kleur 
  
Het land van oorsprong is de Verenigde Staten van Amerika. 
Is in Nederland erkend in 1965 
  
Genetische symbolen voor oranje: 

ABCDewsay1y2... (Int.)   AbCDGwsay1y2... (Duits) 

ABCDewsay1y2...           AbCDGwsay1y2... 
  
Puntenschaal Groep 7. Bijzondere Haarstructuur, Satijn, kleur 

Pos. Onderdeel Punten 

1 Gewicht 10 

2 Type, bouw en stelling 20 

3 Pels: structuur en conditie 20 

4 Pels: dichtheid en lengte 15 

5 Dek- en buikkleur. Satijnglans 15 

6 Tussen- en grondkleur 15 

7 Lichaamsconditie en verzorging 5 

  Totaal 100 
 

1. Gewicht 

Het gewicht is 2,50 tot 4.00 kg. 

Puntenschaal voor het gewicht: 

Gew. (kg) 2,50-2,60 2,70-2,90 3,00-4.00   

Punten 8 9 10   
 

2. Type, bouw en stelling 

Het type is matig gestrekt (typegroep B) met goed gevulde voor- en achterhand. De benen zijn 
kort en stevig. Het ras is middelhoog gesteld. Een juiste stelling toont de aanwezige rasadel. De 
kop is krachtig ontwikkeld met brede snuit, kaken en wangen. De oren zijn stevig van structuur 
met goed afgeronde oortoppen, goed behaard en worden V-vormig gedragen. De oorlengte is 10 
– 12 cm, ideaal is 10.5 tot 11.5 cm. Het geheel in harmonie met het lichaam. 

Een geringe wamaanzet of halskraagje is alleen toegestaan bij overjarige vrouwelijke dieren. 

3. Pels: structuur en conditie 

Door de satijnfactor is de structuur van het haar aanmerkelijk veranderd. De pels is fijner, 
gladder, buigzamer, zachter en meer doorzichtig geworden dan bij normaalhaar. Alle haren 
hebben deze structuur. Hierdoor worden de onderharen ook strakker. De pels zal bij strijken 
tegen de haarligging in, sneller terug rollen in zijn oorspronkelijke staat dan bij normaalhaar. 



Pelsconditie: zie het algemene gedeelte. 

4. Pels: dichtheid en lengte. 

Bij de pels van dit ras zijn de haarschachten veel fijner en het aantal haren is aanmerkelijk groter. 
De pels is zeer dicht ingeplant en mag niet wollig zijn. De lengte van de pels is iets langer dan bij 
normaalhaar en is 3 tot 3,5 cm. 

5. Dek- en buikkleur. Satijnglans 

Erkend in haaskleur, blauw, geel en oranje. Door de specifieke haarstructuur ontstaat de 
satijnglans. Deze glans komt het meest tot uiting op de plaatsen waar de pels korter is. De 
satijnglans is tot de haarbasis aanwezig. Door de satijnfactor zijn de kleuren intenser en briljanter 
dan bij een normaalhaarras. 

Zie voor de verdere beschrijving van de kleuren het algemene gedeelte. 

6. Tussen- en grondkleur 

Zie het algemene gedeelte. 

7. Lichaamsconditie en verzorging 

Zie het algemene gedeelte. 

Lichte fouten 

Geringe afwijking in type. Geringe afwijking in bouw. Iets grove pels. Iets slappe pels. Iets wollige 
pels. Iets gegolfde onderharen. Iets korte pels. Iets lange pels. Iets dunne pels. Iets weinig 
satijnglans. 

Zie verder lichte fouten in het algemene gedeelte. 

Zware fouten 

Grote afwijking in type. Grote afwijking in bouw. Te grove pels. Te slappe pels. Te wollige pels. 
Te gegolfde onderharen waardoor de pels wollig aanvoelt. Te korte pels. Te lange pels. Te dunne 
pels. Ontbreken van satijnglans. 

Zie verder zware fouten in het algemene gedeelte. 
  
  

Satijn ivoor 
  

Genetische symbolen: 

..c..sa (Int.)             a....sa (Duits) 

..c..sa                    a....sa 

  

Puntenschaal Groep 7. Bijzondere Haarstructuur, Satijn, ivoor 

Pos. Onderdeel Punten 

1 Gewicht 10 

2 Type, bouw en stelling 20 

3 Pels: structuur en conditie 20 

4 Pels: dichtheid en lengte 15 



5 Kop en oren 15 

6 Kleur en satijnglans 15 

7 Lichaamsconditie en verzorging 5 

  Totaal 100 
 

  

Positie 1, 2 3, 4 en 7 zie Satijn kleur. Kop en oren vallen echter niet onder positie 2 maar 
onder positie 5. 

5. Kop en oren 

De kop is krachtig ontwikkeld met brede snuit, kaken en wangen. De oren zijn stevig van 
structuur met goed afgeronde oortoppen, goed behaard en worden V-vormig gedragen. De 
oorlengte is 10 – 12 cm, ideaal is 10.5 tot 11.5 cm. Het geheel in harmonie met het lichaam. 

6. Kleur en satijnglans 

De kleur is lichtcrèmekleurig en strekt zich uit over het gehele lichaam. De tussenkleur volgt de 
lichtcrèmekleurige dekkleur zoveel mogelijk en strekt zich uit tot de haarbasis. De oogkleur is 
rood en de nagels zijn kleurloos. Door de specifieke haarstructuur ontstaat de satijnglans. Deze 
glans komt het meest tot uiting op de plaatsen waar de pels korter is. De satijnglans is tot de 
haarbasis aanwezig. 

Lichte fouten 

Iets weinig ivoorkleur bij ivoorkleurige dieren. Iets gele aanslag. 

Zie verder lichte fouten Satijn kleur 

Zware fouten 

Ontbreken van ivoorkleur bij ivoorkleurige dieren. Te veel gele aanslag. 

Zie verder zware fouten Satijn kleur. 
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