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Officiële lijst van de in België erkende 
konijnenrassen en hun kleurslagen 

goedgekeurd door de Nationale standaardcommissie konijnen in 2009 
aangepast door de Landsbond van Fokkers van Neerhofdieren in 2020 

 

 

 

 
 
 
 

Grote rassen Groep Kleurslagen 

Franse hangoor kleur beige, blauw, blauwgrijs, blauwgrauw, bruin, bruingrijs, bruingrauw, chinchilla, 
fawn, geel, haasgrijs, haaskleur, ijzergrauw, konijngrijs, staalgrauw, zwart 

tekening beigebont, blauwbont, blauwgrijsbont, blauwgrauwbont, bruinbont, 
bruingrijsbont, bruingrauwbont, chinchillabont, fawnbont, geelbont, 
haasgrijsbont, haaskleurbont, ijzergrauwbont, isabellabont, konijngrijsbont, 
madagascarbont, staalgrauwbont, zwartbont, vlinder beige, vlinder blauw, 
vlinder blauwgrijs, vlinder blauwgrauw, vlinder bruin, vlinder bruingrijs, vlinder 
bruingrauw, vlinder chinchilla, vlinder fawn, vlinder geel, vlinder haasgrijs, 
vlinder haaskleur, vlinder isabella, vlinder  ijzergrauw, vlinder konijngrijs, 
vlinder madagascar, vlinder staalgrauw, vlinder zwart 

patroon isabella, madagascar 

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Reuzevlinder tekening beige, blauw, blauwgrijs, blauwgrauw, bruin, bruingrijs, bruingrauw, chinchilla, 
fawn, geel, haasgrijs, haaskleur, ijzergrauw, isabella, konijngrijs, madagascar, 
staalgrauw, zwart 

Vlaamse reus kleur blauw, blauwgrijs, blauwgrauw, chinchilla, geel, haasgrijs, haaskleur, 
ijzergrauw, konijngrijs, staalgrauw, zwart 

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Wit van Bouscat wit roodoog 

 
Middenrassen Groep Kleurslagen 

Alaska kleur  

Angora kleur beige, blauw, blauwgrijs, blauwgrauw, bruin, bruingrijs, bruingrauw, chinchilla, 
fawn, geel, haasgrijs, haaskleur, ijzergrauw, konijngrijs, staalgrauw, zwart 

patroon isabella, madagascar 

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Beige kleur  

Belgische haas kleur Haaskleur, zwart 

patroon tan zwart 

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Belgisch zilver verzilvering  

Blauw van Ham kleur  

Blauw van Sint-Niklaas kleur  

Californian patroon  

Deilenaar  kleur  

Engelse hangoor kleur beige, blauw, blauwgrijs, blauwgrauw, bruin, bruingrijs, bruingrauw, chinchilla, 
fawn, geel, haasgrijs, haaskleur, ijzergrauw, konijngrijs, staalgrauw, zwart 

tekening beigebont, blauwbont, blauwgrijsbont, blauwgrauwbont, bruinbont, 
bruingrijsbont, bruingrauwbont, chinchillabont, fawnbont, geelbont, 
haasgrijsbont, haaskleurbont, ijzergrauwbont, isabellabont, konijngrijsbont, 
madagascarbont, staalgrauwbont, zwartbont 

patroon isabella, madagascar 

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Gents baardkonijn kleur beige, blauw, blauwgrijs, blauwgrauw, bruin, bruingrijs, bruingrauw, chinchilla, 
fawn, geel, haasgrijs, haaskleur, ijzergrauw, konijngrijs, staalgrauw, zwart 

patroon isabella, madagascar 

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Gouwenaar kleur  

Grijze Bourbonnais kleur  

Groot chinchilla kleur  

Groot zilver verzilvering donkerblauw, donkerbruin, donkergeel, donkerkonijngrijs, donkerzwart, 
middenblauw, middenbruin, middengeel, middenkonijngrijs, middenzwart, 
lichtblauw, lichtbruin, lichtgeel, lichtkonijngrijs, lichtzwart 

Hollandse havanna kleur  

Japanner tekening blauw-geel, zwart-geel, zwart-wit 

 

Enkel de rassen en kleurslagen vermeld in deze lijst mogen een predikaat bekomen op officiële 
tentoonstellingen. Alles wat niet in deze lijst vermeld staat, krijgt het predikaat ‘NA’. Deze lijst is voor 
uitbreiding vatbaar maar slechts na een gunstig advies van de Nationale standaardcommissie konijnen 
en dit na een officiële erkenningsprocedure zoals voorzien in de reglementen van de Landsbond. Deze 
lijst bevat tevens de officiële benamingen van de rassen en de kleurslagen. De kolom ‘groep’ verwijst 
naar het hoofdstuk in de standaard waar de kleurbeschrijving terug te vinden is. 
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Kleine Duitse hangoor kleur beige, blauw, blauwgrijs, blauwgrauw, bruin, bruingrijs, bruingrauw, chinchilla, 
fawn, geel, haasgrijs, haaskleur, ijzergrauw, konijngrijs, staalgrauw, zwart 

tekening beigebont, blauwbont, blauwgrijsbont, blauwgrauwbont, bruinbont, 
bruingrijsbont, bruingrauwbont, chinchillabont, fawnbont, geelbont, 
haasgrijsbont, haaskleurbont, ijzergrauwbont, isabellabont, konijngrijsbont, 
madagascarbont, staalgrauwbont, zwartbont 

patroon isabella, madagascar 

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Kleine vlinder tekening blauw, bruin, ijzergrauw, isabella, konijngrijs, madagascar, zwart 

Licht groot zilver verzilvering  

Marter patroon middenblauw, middensepia 

Mecklenburger bonte tekening blauw, rood, zwart 

Meissner hangoor verzilvering donkerblauw, donkerbruin, donkergeel, donkerkonijngrijs, donkerzwart, 
middenblauw, middenbruin, middengeel, middenkonijngrijs, middenzwart, 
lichtblauw, lichtbruin, lichtgeel, lichtkonijngrijs, lichtzwart 

Normandiër kleur  

Rijnlander tekening driekleur blauw, driekleur zwart 

Rex kleur blauw, blauwgrauw, blauwgrijs, castor, chinchilla, feh, geel, havanna, lynx, 
parelgrijs, zwart 

tekening dalmatiener blauw, dalmatiener bruin, dalmatiener castor, dalmatiener 
driekleur blauw, dalmatiener driekleur bruin, dalmatiener driekleur zwart, 
dalmatiener geel, dalmatiener madagascar, dalmatiener zwart, japanner blauw 
geel, japanner zwart-geel, japanner zwart-wit, rhön, rus blauw, rus bruin, rus 
zwart, vlinder driekleur blauw, vlinder driekleur bruin, vlinder driekleur zwart 

patroon madagascar, middenblauw marter, middensepia marter, otter blauw, otter 
bruin, otter zwart, siamees bruin, tan blauw, tan bruin, tan zwart,  

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Rode Nieuw-Zeelander kleur  

Sallander patroon  

Satijn kleur blauw, bruin, chinchilla, geel, haaskleur, lynx, oranje, rood, zwart 

tekening rus blauw, rus bruin, rus zwart 

patroon middenblauw marter, middensepia marter, siamees blauw, siamees bruin, 
thüringer 

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Thüringer patroon  

Vaal van Bourgondië kleur  

Van Beveren kleur blauw, zwart 

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Voskonijn kleur bruin, chinchilla, feh, zwart 

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Wener kleur kleur blauw, blauwgrijs, blauwgrauw, ijzergrauw, konijngrijs, zwart 

Wener wit wit blauwoog 

Witte Nieuw-Zeelander wit roodoog 

Wit van Dendermonde wit roodoog 

Wit van Hotot tekening  

Zandkleurige van de Vogezen patroon  

Zilver van Champagne verzilvering  

Zilver van Saint Hubert verzilvering donker konijngrijs, midden konijngrijs, licht konijngrijs 

Zilvervos patroon blauw, bruin, zwart 

 
Kleine rassen Groep Kleurslagen 

Blauwe Holicer kleur  

Engelse vlinder tekening beige, blauw, blauwgrijs, blauwgrauw, bruin, bruingrijs, bruingrauw, chinchilla, 
driekleur blauw, driekleur bruin, driekleur zwart, fawn, geel, haasgrijs, 
haaskleur, ijzergrauw, isabella,  konijngrijs, madagascar, staalgrauw, zwart 

Engels zilver verzilvering donkerblauw, donkerbruin, donkergeel, donkerkonijngrijs, donkerzwart, 
middenblauw, middenbruin, middengeel, middenkonijngrijs, middenzwart, 
lichtblauw, lichtbruin, lichtgeel, lichtkonijngrijs, lichtzwart 

Franse havanna kleur  

Hollander tekening beige, blauw, blauwgrijs, blauwgrauw, bruin, bruingrijs, bruingrauw, chinchilla, 
driekleur blauw, driekleur bruin, driekleur zwart, fawn, geel,  gouwenaar, 
haasgrijs, haaskleur, isabella,  ijzergrauw, konijngrijs, lynx,  madagascar, 
oranje, staalgrauw, zwart 

Hulstlander wit blauwoog 

Lynx kleur  

Kastanjebruin van Lorreinen kleur  

Klein chinchilla kleur  
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Kleine rex kleur blauw, blauwgrauw, blauwgrijs, castor, chinchilla, feh, geel, havanna, lynx, 

parelgrijs, zwart 

tekening dalmatiener blauw, dalmatiener bruin, dalmatiener castor, dalmatiener 
driekleur blauw, dalmatiener driekleur bruin, dalmatiener driekleur zwart, 
dalmatiener geel, dalmatiener madagascar, dalmatiener zwart, japanner blauw 
geel, japanner zwart-geel, japanner zwart-wit, rhön, rus blauw, rus bruin, rus 
zwart, vlinder driekleur blauw, vlinder driekleur bruin, vlinder driekleur zwart 

patroon madagascar, middenblauw marter, middensepia marter, otter blauw, otter 
bruin, otter zwart, siamees bruin, tan blauw, tan bruin, tan zwart,  

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Klein zilver verzilvering lichtzwart 

Marburger feh kleur  

Parelfeh verzilvering  

Parelgrijs van Halle kleur  

Rhön tekening  

Rus tekening blauw, bruin, zwart 

Sachsengold kleur  

Schwarzgrannen kleur  

Steenkonijn kleur haasgrijs, haaskleur, ijzergrauw, konijngrijs 

Tan patroon blauw, bruin, feh, gouwenaar, zwart 

Thrianta kleur  

 
Dwergrassen Groep Kleurslagen 

Angoradwerg kleur beige, blauw, blauwgrijs, blauwgrauw, bruin, bruingrijs, bruingrauw, chinchilla, 
fawn, geel, haasgrijs, haaskleur, ijzergrauw, konijngrijs, staalgrauw, zwart 

patroon isabella, madagascar 

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Dwergvlinder tekening blauw, bruin, driekleur zwart, zwart 

Haasdwerg kleur beige, blauw, blauwgrijs, blauwgrauw, bruin, bruingrijs, bruingrauw, chinchilla, 
fawn, feh, geel, gouwenaar, haasgrijs, haaskleur, ijzergrauw, konijngrijs, lynx, 
oranje, parelgrijs, rood, schwarzgrannen, staalgrauw, zwart 

tekening beigebont, blauwbont, blauwgrijsbont, blauwgrauwbont, bruinbont, 
bruingrijsbont, bruingrauwbont, chinchillabont, fawnbont, geelbont, 
haasgrijsbont, haaskleurbont, ijzergrauwbont, isabellabont, konijngrijsbont, 
madagascarbont, staalgrauwbont, zwartbont, dalmatiener blauw, dalmatiener 
bruin, dalmatiener castor, dalmatiener driekleur blauw, dalmatiener driekleur 
bruin, dalmatiener driekleur zwart, dalmatiener geel, dalmatiener madagascar, 
dalmatiener zwart, hollander beige, hollander blauw, hollander blauwgrijs, 
hollander blauwgrauw, hollander bruin, hollander bruingrijs, hollander 
bruingrauw, hollander chinchilla, hollander driekleur blauw, hollander driekleur 
bruin, hollander driekleur zwart, hollander fawn, hollander geel, hollander 
gouwenaar, hollander haasgrijs, hollander haaskleur, hollander isabella, 
hollander  ijzergrauw, hollander konijngrijs, hollander lynx, hollander 
madagascar, hollander oranje, hollander staalgrauw, hollander zwart, hotot, 
japanner blauw-geel, japaner zwart-geel, japanner zwart-wit, rhön, rus blauw, 
rus bruin, rus zwart, vlinder beige, vlinder blauw, vlinder blauwgrijs, vlinder 
blauwgrauw, vlinder bruin, vlinder bruingrijs, vlinder bruingrauw, vlinder 
chinchilla, vlinder driekleur blauw, vlinder driekleur bruin, vlinder driekleur 
zwart, vlinder fawn, vlinder geel, vlinder haasgrijs, vlinder haaskleur, vlinder 
isabella, vlinder ijzergrauw, vlinder konijngrijs, vlinder madagascar, vlinder 
staalgrauw, vlinder zwart 

verzilvering zilver donkerblauw, zilver donkerbruin, zilver donkergeel, zilver 
donkerkonijngrijs, zilver donkerzwart, zilver middenblauw, zilver middenbruin, 
zilver middengeel, zilver middenkonijngrijs, zilver middenzwart, zilver 
lichtblauw, zilver lichtbruin, zilver lichtgeel, zilver lichtkonijngrijs, zilver 
lichtzwart 

patroon donkerblauw marter, donkerblauwmarter zilvervos, donkersepia marter, 
donkersepiamarter zilvervos, isabella, madagascar, middenblauw marter, 
middenblauwmarter zilvervos, middensepia marter, middensepiamarter 
zilvervos, otter blauw, otter bruin, otter zwart, sallander, siamees blauw, 
siamees bruin, tan blauw, tan bruin, tan feh, tan gouwenaar, tan zwart, 
zilvervos blauw, zilvervos bruin, zilvervos zwart 

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Hangoor angoradwerg Wit wit blauwoog, wit roodoog 
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Hangoor rexdwerg Kleur beige, blauw, blauwgrijs, blauwgrauw, bruin, bruingrijs, bruingrauw, castor, 
chinchilla, fawn, feh, geel, gouwenaar, haasgrijs, haaskleur, ijzergrauw, 
konijngrijs, lynx, oranje, parelgrijs, rood, schwarzgrannen, staalgrauw, zwart 

tekening beigebont, blauwbont, blauwgrijsbont, blauwgrauwbont, bruinbont, 
bruingrijsbont, bruingrauwbont, chinchillabont, fawnbont, geelbont, 
haasgrijsbont, haaskleurbont, ijzergrauwbont, isabellabont, konijngrijsbont, 
madagascarbont, staalgrauwbont, zwartbont, dalmatiener blauw, dalmatiener 
bruin, dalmatiener castor, dalmatiener driekleur blauw, dalmatiener driekleur 
bruin, dalmatiener driekleur zwart, dalmatiener geel, dalmatiener madagascar, 
dalmatiener zwart, hollander beige, hollander blauw, hollander blauwgrijs, 
hollander blauwgrauw, hollander bruin, hollander bruingrijs, hollander 
bruingrauw, hollander chinchilla, hollander driekleur blauw, hollander driekleur 
bruin, hollander driekleur zwart, hollander fawn, hollander geel, hollander 
gouwenaar, hollander haasgrijs, hollander haaskleur, hollander isabella, 
hollander  ijzergrauw, hollander konijngrijs, hollander lynx, hollander 
madagascar, hollander oranje, hollander staalgrauw, hollander zwart, hotot, 
japanner blauw-geel, japaner zwart-geel, japanner zwart-wit, rhön, rus blauw, 
rus bruin, rus zwart, vlinder beige, vlinder blauw, vlinder blauwgrijs, vlinder 
blauwgrauw, vlinder bruin, vlinder bruingrijs, vlinder bruingrauw, vlinder 
chinchilla, vlinder driekleur blauw, vlinder driekleur bruin, vlinder driekleur 
zwart, vlinder fawn, vlinder geel, vlinder haasgrijs, vlinder haaskleur, vlinder 
isabella, vlinder ijzergrauw, vlinder konijngrijs, vlinder madagascar, vlinder 
staalgrauw, vlinder zwart 

Hangoor rexdwerg (vervolg) verzilvering zilver donkerblauw, zilver donkerbruin, zilver donkergeel, zilver 
donkerkonijngrijs, zilver donkerzwart, zilver middenblauw, zilver middenbruin, 
zilver middengeel, zilver middenkonijngrijs, zilver middenzwart, zilver 
lichtblauw, zilver lichtbruin, zilver lichtgeel, zilver lichtkonijngrijs, zilver 
lichtzwart 

patroon donkerblauw marter, donkerblauwmarter zilvervos, donkersepia marter, 
donkersepiamarter zilvervos, isabella, madagascar, middenblauw marter, 
middenblauwmarter zilvervos, middensepia marter, middensepiamarter 
zilvervos, otter blauw, otter bruin, otter zwart, sallander, siamees blauw, 
siamees bruin, tan blauw, tan bruin, tan feh, tan gouwenaar, tan zwart, 
zilvervos blauw, zilvervos bruin, zilvervos zwart 

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Hangoor satijndwerg wit wit blauwoog, wit roodoog 

Hermelijn wit blauwoog, roodoog 

Kleurdwerg kleur beige, blauw, blauwgrijs, blauwgrauw, bruin, bruingrijs, bruingrauw, chinchilla, 
fawn, feh, geel, gouwenaar, haasgrijs, haaskleur, ijzergrauw, konijngrijs, lynx, 
oranje, parelgrijs, rood, schwarzgrannen, staalgrauw, zwart 

tekening beigebont, blauwbont, blauwgrijsbont, blauwgrauwbont, bruinbont, 
bruingrijsbont, bruingrauwbont, chinchillabont, fawnbont, geelbont, 
haasgrijsbont, haaskleurbont, ijzergrauwbont, isabellabont, konijngrijsbont, 
madagascarbont, staalgrauwbont, zwartbont, dalmatiener blauw, dalmatiener 
bruin, dalmatiener castor, dalmatiener driekleur blauw, dalmatiener driekleur 
bruin, dalmatiener driekleur zwart, dalmatiener geel, dalmatiener madagascar, 
dalmatiener zwart, hollander beige, hollander blauw, hollander blauwgrijs, 
hollander blauwgrauw, hollander bruin, hollander bruingrijs, hollander 
bruingrauw, hollander chinchilla, hollander driekleur blauw, hollander driekleur 
bruin, hollander driekleur zwart, hollander fawn, hollander geel, hollander 
gouwenaar, hollander haasgrijs, hollander haaskleur, hollander isabella, 
hollander  ijzergrauw, hollander konijngrijs, hollander lynx, hollander 
madagascar, hollander oranje, hollander staalgrauw, hollander zwart, hotot, 
japanner blauw-geel, japaner zwart-geel, japanner zwart-wit, rhön, rus blauw, 
rus bruin, rus zwart, vlinder beige, vlinder blauw, vlinder blauwgrijs, vlinder 
blauwgrauw, vlinder bruin, vlinder bruingrijs, vlinder bruingrauw, vlinder 
chinchilla, vlinder driekleur blauw, vlinder driekleur bruin, vlinder driekleur 
zwart, vlinder fawn, vlinder geel, vlinder haasgrijs, vlinder haaskleur, vlinder 
isabella, vlinder ijzergrauw, vlinder konijngrijs, vlinder madagascar, vlinder 
staalgrauw, vlinder zwart 

verzilvering zilver donkerblauw, zilver donkerbruin, zilver donkergeel, zilver 
donkerkonijngrijs, zilver donkerzwart, zilver middenblauw, zilver middenbruin, 
zilver middengeel, zilver middenkonijngrijs, zilver middenzwart, zilver 
lichtblauw, zilver lichtbruin, zilver lichtgeel, zilver lichtkonijngrijs, zilver 
lichtzwart 

patroon donkerblauw marter, donkerblauwmarter zilvervos, donkersepia marter, 
donkersepiamarter zilvervos, isabella, madagascar, middenblauw marter, 
middenblauwmarter zilvervos, middensepia marter, middensepiamarter 
zilvervos, otter blauw, otter bruin, otter zwart, sallander, siamees blauw, 
siamees bruin, tan blauw, tan bruin, tan feh, tan gouwenaar, tan zwart, 
zilvervos blauw, zilvervos bruin, zilvervos zwart 

Leeuwenkopje kleur beige, blauw, blauwgrauw, blauwgrijs, bruin, bruingrauw, bruingrijs, chinchilla, 
fawn, geel, haasgrijs, haaskleur, ijzergrauw, konijngrijs, zwart 

tekening rhön 

patroon isabella, madagascar 

wit wit blauwoog, wit roodoog 
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Nederlandse hangoordwerg kleur beige, blauw, blauwgrijs, blauwgrauw, bruin, bruingrijs, bruingrauw, chinchilla, 
fawn, feh, geel, gouwenaar, haasgrijs, haaskleur, ijzergrauw, konijngrijs, lynx, 
oranje, parelgrijs, rood, schwarzgrannen, staalgrauw, zwart 

tekening beigebont, blauwbont, blauwgrijsbont, blauwgrauwbont, bruinbont, 
bruingrijsbont, bruingrauwbont, chinchillabont, fawnbont, geelbont, 
haasgrijsbont, haaskleurbont, ijzergrauwbont, isabellabont, konijngrijsbont, 
madagascarbont, staalgrauwbont, zwartbont, dalmatiener blauw, dalmatiener 
bruin, dalmatiener castor, dalmatiener driekleur blauw, dalmatiener driekleur 
bruin, dalmatiener driekleur zwart, dalmatiener geel, dalmatiener madagascar, 
dalmatiener zwart, hollander beige, hollander blauw, hollander blauwgrijs, 
hollander blauwgrauw, hollander bruin, hollander bruingrijs, hollander 
bruingrauw, hollander chinchilla, hollander driekleur blauw, hollander driekleur 
bruin, hollander driekleur zwart, hollander fawn, hollander geel, hollander 
gouwenaar, hollander haasgrijs, hollander haaskleur, hollander isabella, 
hollander  ijzergrauw, hollander konijngrijs, hollander lynx, hollander 
madagascar, hollander oranje, hollander staalgrauw, hollander zwart, hotot, 
japanner blauw-geel, japaner zwart-geel, japanner zwart-wit, rhön, rus blauw, 
rus bruin, rus zwart, vlinder beige, vlinder blauw, vlinder blauwgrijs, vlinder 
blauwgrauw, vlinder bruin, vlinder bruingrijs, vlinder bruingrauw, vlinder 
chinchilla, vlinder driekleur blauw, vlinder driekleur bruin, vlinder driekleur 
zwart, vlinder fawn, vlinder geel, vlinder haasgrijs, vlinder haaskleur, vlinder 
isabella, vlinder ijzergrauw, vlinder konijngrijs, vlinder madagascar, vlinder 
staalgrauw, vlinder zwart 

verzilvering zilver donkerblauw, zilver donkerbruin, zilver donkergeel, zilver 
donkerkonijngrijs, zilver donkerzwart, zilver middenblauw, zilver middenbruin, 
zilver middengeel, zilver middenkonijngrijs, zilver middenzwart, zilver 
lichtblauw, zilver lichtbruin, zilver lichtgeel, zilver lichtkonijngrijs, zilver 
lichtzwart 

patroon donkerblauw marter, donkerblauwmarter zilvervos, donkersepia marter, 
donkersepiamarter zilvervos, isabella, madagascar, middenblauw marter, 
middenblauwmarter zilvervos, middensepia marter, middensepiamarter 
zilvervos, otter blauw, otter bruin, otter feh, otter zwart, sallander, siamees 
blauw, siamees bruin, tan blauw, tan bruin, tan feh, tan gouwenaar, tan zwart, 
zilvervos blauw, zilvervos bruin, zilvervos zwart 

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Pool wit blauwoog, roodoog 

Rexdwerg kleur beige, blauw, blauwgrijs, blauwgrauw, bruin, bruingrijs, bruingrauw, castor, 
chinchilla, fawn, feh, geel, gouwenaar, haasgrijs, haaskleur, ijzergrauw, 
konijngrijs, lynx, oranje, parelgrijs, rood, schwarzgrannen, staalgrauw, zwart 

tekening beigebont, blauwbont, blauwgrijsbont, blauwgrauwbont, bruinbont, 
bruingrijsbont, bruingrauwbont, chinchillabont, fawnbont, geelbont, 
haasgrijsbont, haaskleurbont, ijzergrauwbont, isabellabont, konijngrijsbont, 
madagascarbont, staalgrauwbont, zwartbont, dalmatiener blauw, dalmatiener 
bruin, dalmatiener castor, dalmatiener driekleur blauw, dalmatiener driekleur 
bruin, dalmatiener driekleur zwart, dalmatiener geel, dalmatiener madagascar, 
dalmatiener zwart, hollander beige, hollander blauw, hollander blauwgrijs, 
hollander blauwgrauw, hollander bruin, hollander bruingrijs, hollander 
bruingrauw, hollander chinchilla, hollander driekleur blauw, hollander driekleur 
bruin, hollander driekleur zwart, hollander fawn, hollander geel, hollander 
gouwenaar, hollander haasgrijs, hollander haaskleur, hollander isabella, 
hollander  ijzergrauw, hollander konijngrijs, hollander lynx, hollander 
madagascar, hollander oranje, hollander staalgrauw, hollander zwart, hotot, 
japanner blauw-geel, japaner zwart-geel, japanner zwart-wit, rhön, rus blauw, 
rus bruin, rus zwart, vlinder beige, vlinder blauw, vlinder blauwgrijs, vlinder 
blauwgrauw, vlinder bruin, vlinder bruingrijs, vlinder bruingrauw, vlinder 
chinchilla, vlinder driekleur blauw, vlinder driekleur bruin, vlinder driekleur 
zwart, vlinder fawn, vlinder geel, vlinder haasgrijs, vlinder haaskleur, vlinder 
isabella, vlinder ijzergrauw, vlinder konijngrijs, vlinder madagascar, vlinder 
staalgrauw, vlinder zwart 

verzilvering zilver donkerblauw, zilver donkerbruin, zilver donkergeel, zilver 
donkerkonijngrijs, zilver donkerzwart, zilver middenblauw, zilver middenbruin, 
zilver middengeel, zilver middenkonijngrijs, zilver middenzwart, zilver 
lichtblauw, zilver lichtbruin, zilver lichtgeel, zilver lichtkonijngrijs, zilver 
lichtzwart 

patroon donkerblauw marter, donkerblauwmarter zilvervos, donkersepia marter, 
donkersepiamarter zilvervos, isabella, madagascar, middenblauw marter, 
middenblauwmarter zilvervos, middensepia marter, middensepiamarter 
zilvervos, otter blauw, otter bruin, otter zwart, sallander, siamees blauw, 
siamees bruin, tan blauw, tan bruin, tan feh, tan gouwenaar, tan zwart, 
zilvervos blauw, zilvervos bruin, zilvervos zwart 

wit wit blauwoog, wit roodoog 

Voskonijndwerg kleur bruin, chinchilla, feh, zwart 

wit wit blauwoog, wit roodoog 

 


