Erkenningen 2019 Cavia’s en
Kleine knaagdieren
Tekst en foto's: Anneke Vermeulen

Afd. Cavia’s

Afd. Kleine knaagdieren

Kleur: champagne voorlopig erkend tot 2020. De kleur is
stabiel. Nog wat opmerkingen op positie 1, 2, 4 en 6. Advies
om meerdere fokkers te zoeken om zo een draagvlak te
creëren.

Tamme rat, kleur: blauw-agouti de voorlopige erkenning
is ingetrokken. De dieren waren afwezig.
Syrische hamster, kleur: roest voorlopig erkend tot 2020.
Russische dwerghamster, kleur: mandarijn afgewezen
omdat het niet de opgegeven kleur bleek te zijn.
Campbelli dwerghamster, kleur: wildkleur mandarijn
voorlopig erkend tot 2020.

Ras: Skinny’s voorlopig erkend tot 2021 in verband met de
eis van het hoofdbestuur. Dit jaar zijn ze geweldig vooruit
gegaan en fraaie dieren.

Campbelli Dwerghamster mandarijn Genetische symbolen: (A- c- e- PP), voorlopig erkend tot 1 april 2020.

4. Dek-, ticking- en buikkleur:
• De dekkleur is warm oranje-crème met een oranje waas
die ontstaat door de oranje ticking. Boven de ogen en
achter de oren is de beharingkleur lichter.
• De beentjes zijn crèmekleurig.
• De tussenkleur aan dek is meer crèmekleurig.
• De snorharen aan de bovenzijde zijn gelijk aan de dekkleur en de onderzijde gelijk de buikkleur.
• De oorkleur is vleeskleurig met een lichtgrijze rand.
• De voetzolen zijn licht behaard en crèmekleurig.
• De nagels zijn pigmentloos.
• De oogkleur is zwart.
• De buikkleur is crèmekleurig.

5. Onderkleur:
• De onderkleur van dek en buik is lichtgrijsblauw.
Cavia US Teddy champagne.

6. Uitmonstering en bogen:
• De bogenaftekening op de flanken is minder scherp
aanwezig.
• De bogenlijn is oranje van kleur en aan de onderzijde
crème.
• De aalstreep is oranjelichtbruin van kleur.
• Zie voor verdere beschrijving van de uitmonstering blz.
677.
Lichte fouten:
• Iets afwijkende dek- buik- onder- en tickingkleur.
• Iets weinig ticking. Iets afwijkende kleur van de uitmonstering en bogen.
• Plus alle genoemde lichte fouten van blz. 663.

Skinny cavia.

Zware fouten:
• Te afwijkende dek- en tickingkleur.
• Witte buikkleur en vlekken boven de ogen.
• Het missen van de onderkleur.
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Campbelli hamsters wildkleur mandarijn.

• Niet zichtbaar zijn van de uitmonstering- en bogenkleur.
• Geheel vleeskleurige oren.
• Plus alle genoemde zware fouten op blz. 663.
Syrische hamster roest: genetische symbolen: AAbb.
Voorlopig erkend tot 1 april 2020

4. Dek- en buikkleur:
• De dekkleur is warmoranje met een bruine gelijkmatige
ticking.
• De buikkleur is crème met een oranje aanslag.
• De oogkleur is diep donkerbruin, bijna zwart.
• De oorkleur is bruingrijs met een vleug van roze.
• De nagels zijn hoornkleurig en de voetzolen zijn
pigmentloos.

5. Onderkleur:
• De onderkleur van het dek en buik is bruinachtiggrijs.

6. Manen, kaakstreep en borstband:
• De kleine en grote halve manen zijn lichtcrème met een
oranje aanslag.
• De kaakstreep en borstband zijn diep roestbruin.
Lichte fouten:
• Iets afwijkende kleur en ticking.
• Enkele anders gekleurde haren.
• Alle lichte fouten van blz. 617 zijn ook van toepassing.
Zware fouten:
• Te zwaar afwijkende kleur en ticking.
• Verzilvering van de beharing.
• Rode of robijn gekleurde ogen.
• Oogringen.
• Witte buikkleur of witte manen.
• Alle zware fouten van blz. 617 zijn ook van
toepassing.

•

Syrische hamster roest.
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