
KATTENKLEUREN

Wanneer u de juiste kattenkleur doorgeeft, vergroot u de vindkans van uw vermiste of

gevonden huisdier. Weet u niet zeker om welke kleur het gaat? Gebruik dan dit overzicht als

hulpmiddel. De basiskleuren staan beschreven met uitleg waarna u foto’s kunt bekijken van

de verschillende kleuren. Lukt het niet om de juiste kattenkleur te noteren? Neem dan

contact op met het meldpunt in uw regio en vraag om hulp.  

Doorlinken naar meldpunten-pagina. 

Cyperse varianten

Cypers Rood 
(gestreept)

Cypers Lichtrood
(ook wel gemarmerd)

Cypers Rood met Wit
(ook wel gemarmerd)

Wit met Cypers Rood
(cypers benoemen in signalement)

Cypers Bruinzwart
(gestreept)

Cypers Bruinzwart met Wit
(ook wel gemarmerd) 

Wit met Cypers Bruinzwart
(cypers benoemen in signalement)

Cypers Grijszwart (gestreept) Cypers Grijszwart met Wit
(ook wel gemarmerd)

Wit met Cypers Grijszwart
(cypers benoemen in signalement) 



Colourpoint 
(veel kleur varianten mogelijk. Hier de meest bekende. Komt voornamelijk voor bij de Siamees en Ragdoll)

Seal Point
(heeft donkergrijs tot zwarte 
accenten)

Chocolate Point
(met chocoladebruine accenten)

Lilac Point
(met licht grijze accenten)

Blue Point
(met donkergrijze accenten)

Red Point
(met rode accenten) 

Schildpad

Schildpad
(schakering zwart/rood; toevoegen aan signalement) 

Schildpad
(schakering blauw/rood; toevoegen aan signalement) 

Schildpad met Wit
(kan ook in de schakering blauw/rood/wit; toevoegen aan
signalement)

Schildpad met Wit
(cypers grijs met cypers rood en wit. Kan ook 
blauw/cremé/wit. Toevoegen aan signalement)



Lapjes 

Zwart/Rood variant
(duidelijke vlekken op het lijf)

Grijs/Rood variant
(ook wel blauw/rood genoemd) (duidelijke vlekken)

Shaded

Shaded Silver
(komt voornamelijk bij raskatten voor zoals bv bij de Britse Korthaar of de Perzische)

Wildkleur

Wildkleur
(komt weinig voor; voornamelijk bij de Abessijn. Er zijn Wildkleur – Europees Korthaar katten die een cyperse 
aftekening hebben op kop, poten en staart, en soms ook op de rest van het lichaam.)

Rood
(in het rood is geen of bijna geen cyperse tekening te zien) 

Rood Rood met Wit Wit met Rood
(rode vlekken benoemen)



Wit

Wit
(volledig wit, komt veelal voor bij raskatten of kruisingen)

                              

Zwart

Zwart Zwart met Wit Wit met Zwart
(zwart benoemen in signalement)

Bruin 
(meestal gaat het kruisingen of raskatten zoals de Britse Korthaar of de Perzische kat.)

Bruin
(ook wel chocolate, vermelden in signalement)

Bruin met Wit

Grijs 
(meestal gaat het om kruisingen of raskatten) 

Grijs Grijs met Wit Wit met Grijs
(grijze vlekken benoemen)
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