
Standaardbeschrijving Teddydwerg: 

  

Teddydwerg wit b.a. en blauw 

  

Het land van oorsprong is Nederland. 

Is in Nederland erkend in 2012. 

Genetische symbolen voor wit blauwoog: 

..C..vl (Int) A….xv (Duits) 

..C..vl A….xv 

  

Puntenschaal Groep 7. Bijzondere haarstructuur 

  

Positie    Onderdeel Punten 
1. Gewicht 10 

2. Type, bouw en stelling 20 

3. Pels: structuur en conditie 20 

4. Pels: dichtheid en lengte/ Beharing kop 15 

5. Kop en oren 15 

6. Kleur 15 

7. lichaamsconditie en verzorging 5 

  Totaal 100 

  

1. Gewicht 

Het gewicht is 1000 tot 1600 gram. 

  

Puntenschaal voor het gewicht: 

Gew. (kg) 1000-1100 1110-1290 1300-1500          1510-1600  

Punten 8 9 10  9 
 

  

2. Type, bouw en stelling 

Het lichaam is gedrongen (typegroep C) met goed gevulde voor- en 

achterhand. De benen zijn recht, stevig en niet lang. Het ras is 

middelhoog gesteld. De staart wordt nauwsluitend tegen de 

achterhand gedragen. Het lichaam van de voedster onderscheidt 

zich nauwelijks van die van de ram. 

  

3. Pels: structuur en conditie 

De dek- en grannenharen zijn aan de basis enigszins fijn, worden in 



het bovenste gedeelte aanmerkelijk dikker en eindigen in een fijne 

punt. De dek- en grannenharen zijn fijn van structuur, stevig en 

recht. Het onderhaar mag niet golvend zijn en geen wollig aanzien 

geven. De pels van de Teddydwerg wordt op normale wijze (zien 

en voelen) beoordeeld. 

Pelsconditie: zie het algemene gedeelte. 

  

4. Pels: dichtheid en lengte. Beharing kop 

De pels heeft een lengte van 5 - 8 cm en wordt bepaald door de 

lengte van de grannenharen. De pels is dicht ingeplant en rijk aan 

onderhaar. De kopbeharing is vol. Bij een rijke kopbeharing moet 

het haar rondom de ogen geconditioneerd worden zodat het dier 

een goed uitzicht heeft en de ogen duidelijk zichtbaar zijn. De 

beharing van de buik is regelmatig en iets korter van lengte dan 

op het dek, echter wel duidelijk langer dan bij een 

normaalhaarras . De beharing op oren en benen is iets langer dan 

normaal. 

  

5. Kop en oren 

De kop is krachtig ontwikkeld met brede snuit, kaken en wangen. 

De oorlengte is 5 – 7 cm, ideaal is 5.5 tot 6.5 cm. De oren zijn stevig van 

structuur, goed afgerond en zijn goed behaard en worden V vormig 

gedragen. Het geheel in harmonie met het lichaam. 

  

6. Kleur 

De Teddydwerg is erkend in blauw en wit blauwoog. Zie voor de beschrijving het algemene 
gedeelte van de standaard. 

  

7. Lichaamsconditie en verzorging 

Zie het algemene gedeelte. 

  

Lichte fouten 

Geringe afwijking in type. Geringe afwijking in bouw. Iets weinig 

grannenharen. Iets slappe pels. Onderhaar iets minder strak. Iets 

klitvorming. Iets dun behaarde nek. Pels iets ongelijk van lengte. 

Iets weinig kopbeharing. Iets gele tint. Iets gele aanslag. Iets 

afwijkende oogkleur. 

Zie verder lichte fouten in het algemene gedeelte. 



  

Zware fouten 

Grote afwijking in type. Grote afwijking in bouw. Te slappe deken 

grannenharen. Te sterk gegolfd onderhaar waardoor 

wolachtig karakter ontstaat. Te veel klitten. Te weinig onderhaar. 

Te lange pels. Te korte pels. Pels te ongelijk van lengte. Te weinig 

kopbeharing. Het aanwezig zijn van oorpluimen. Sterk afwijkende 

kleur. Te veel gele aanslag. Sterk afwijkende oogkleur. 

Zie verder zware fouten in het algemene gedeelte. 

© 2020. RRSVT Club. All Rights Reserved. 

 


