
VOORLOPIGE    STANDAARDOMSCHRIJVING 
VECTIS 

Rugtekening 
25 punten. 

Kuif 
15 punten. 

Bevedering 
15 punten. 

Borst- en flank- 
tekening 
10 punten. 

Grondkleur 
10 punten. 

Vleugels en staart 
10 punten. 

Vleugeldekveren 
5 punten. 

Snavel en poten 
5 punten. 

Conditie, grootte 
5 punten. 

De schubtekening (spangles) wordt gevormd door halvemaan- 
vormige pigmentloze uiteinden van de rugveertjes. De schubben 
moeten goed afsteken tegen de rest van de veer, en in even- 
wijdige lijnen over de rug lopen, zonder onderbrekingen of onre- 
gelmatigheden. Schubben klein bij de kop en groter wordend op 
de rug. 

Rond van vorm en goed gesloten (iets ovale kuif is toegestaan), 
afhangend tot aan de snavelbasis, juist boven het oog blijvend. 
De kuif moet zo goed mogelijk aansluiten in de nek. 
Het middelpunt zo klein mogelijk en centraal geplaatst. 
De voorkeur gaat uit naar een ongepigmenteerde kuif. 
Gepigmenteerde kuiven zijn wel toegestaan, maar worden lager 
gewaardeerd. Minimaal pigmentverlies onder de kuif en rond de 
ogen wordt niet als bont beoordeeld, maar is een verplaatsing 
van de cap, waarvoor wel puntenaftrek plaats vindt. Als de 
bontheid verder doorloopt, onder de oogring is de vogel bont. 

Zacht en zijdeachtig glanzend, glad en goed aangesloten. 

Borsttekening (rowings) bestaat uit onderbroken lijnen van klei- 
ne driehoekjes met de punt omlaag die in evenwijdige lijnen van 
de hals over de borst en flanken naar de stuit toe lopen. 

Pigment zwart. Bijtint egaal van kleurdiepte en intensiviteit. 
Lichte vlekken op schouders dijen of flanken zijn foutief. 
De vetstofgrondkleuren geel - wit en rood zijn toegestaan, zowel 
intensief als schimmel. Bontheid in pigment niet toegestaan. 

De vleugelpennen zwart zonder lichte uiteinden. Vleugels goed 
gesloten en regelmatig. Staartpennen zwart, staart kort, regel- 
matig en goed gesloten. 

De vleugeldekveren zwart en goed omzoomd, in de vorm van 
een komma. 

Poten vrij kort. Snavel en poten zo donker mogelijk. 

Gezond, zuiver en goed verzorgd. 
Grootte ± 12,5 – 13,5 cm. 



60˚ 

Doorsnee zitstok(ken) 
12 mm 

Afstand tussen stokken 
11 cm 

Ringmaat 
2,9 mm 
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