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Officiële lijst van de in België erkende 
caviarassen en hun kleurslagen 

opgesteld door de Nationale standaardcommissie cavia’s in oktober 2009 
goedgekeurd door de Landsbond van Fokkers van Neerhofdieren 

 

 

 
 
 
 
 

Gladhaar 
Gladhaar satijn 
Engels gekruind 
Engels gekruind satijn 

AGOUTI crèmeagouti, goudagouti, grijsagouti, 
kaneelagouti, oranjeagouti, solid crèmeagouti, 
solid goudagouti, solid grijsagouti, solid 
kaneelagouti, solid oranjeagouti, solid 
zalmagouti, solid zilveragouti, zalmagouti, 
zilveragouti 

EENKLEURIG beige, buff, choco, crème, goud, lila, rood, 
saffraan, slate, wit donkeroog, wit roodoog, zwart 

BRINDLE zwart-rood 

TAN choco, slate, zwart 

ZILVERVOS choco, slate, zwart 

RUS choco, zwart 

SCHIMMEL choco, rood, zwart 

BONT beige, buff, choco, crème, crèmeagouti, goud, 
goudagouti, grijsagouti, kaneelagouti, lila, 
oranjeagouti, rood, saffraan, slate, zalmagouti, 
zilveragouti, zwart 

HOLLANDER beige, buff, choco, crème, crèmeagouti, goud, 
goudagouti, grijsagouti, kaneelagouti, lila, 
oranjeagouti, rood, saffraan, slate, zalmagouti, 
zilveragouti, zwart 

DALMATIENER choco, goudagouti, rood, slate, zilveragouti, zwart 

SCHILDPAD beige-goud, beige-saffraan, choco-buff, choco-
crème, choco-rood, lila-goud, lila-saffraan, slate-
goud, slate-saffraan, zwart-crème, zwart-buff , 
zwart-rood 

DRIEKLEUR beige-goud-wit, beige-saffraan-wit, choco-buff-
wit, choco-crème-wit, choco-rood-wit, lila-goud-
wit, lila-saffraan-wit, slate-goud-wit, slate-
saffraan-wit, zwart-crème-wit, zwart-buff-wit , 
zwart-rood-wit 

Amerikaans gekruind 
Amerikaans gekruind 
satijn 

AGOUTI crèmeagouti, goudagouti, grijsagouti, 
kaneelagouti, oranjeagouti zalmagouti, 
zilveragouti 

EENKLEURIG beige, buff, choco, crème, goud, lila, rood, 
saffraan, slate, zwart 

 

 

 

 

 

 

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 cavia’s en 
dit na een officiële erkenningsprocedure zoals voorzien in de reglementen van de Landsbond.  
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Borstelhaar AGOUTI crèmeagouti, goudagouti, grijsagouti, 
kaneelagouti, oranjeagouti zalmagouti, 
zilveragouti 

EENKLEURIG beige, buff, choco, crème, goud, lila, rood, 
saffraan, slate, zwart 

BRINDLE zwart-rood 

TAN choco, slate, zwart 

ZILVERVOS choco, slate, zwart 

SCHIMMEL choco, gemengd, rood, zwart 

BONT beige, buff, choco, crème, crèmeagouti, goud, 
goudagouti, grijsagouti, kaneelagouti, lila, 
oranjeagouti, rood, saffraan, slate, zalmagouti, 
zilveragouti, zwart 

SCHILDPAD beige-goud, beige-saffraan, choco-buff, choco-
crème, choco-rood, lila-goud, lila-saffraan, slate-
goud, slate-saffraan, zwart-crème, zwart-buff , 
zwart-rood 

DRIEKLEUR beige-goud-wit, beige-saffraan-wit, choco-buff-
wit, choco-crème-wit, choco-rood-wit, lila-goud-
wit, lila-saffraan-wit, slate-goud-wit, slate-
saffraan-wit, zwart-crème-wit, zwart-buff-wit , 
zwart-rood-wit 

Rex 
US Teddy 

AGOUTI crèmeagouti, goudagouti, grijsagouti, 
kaneelagouti, oranjeagouti zalmagouti, 
zilveragouti 

EENKLEURIG beige, buff, choco, crème, goud, lila, rood, 
saffraan, slate, wit donkeroog, wit roodoog, zwart 

TAN choco, slate, zwart 

ZILVERVOS choco, slate, zwart 

BONT beige, buff, choco, crème, crèmeagouti, goud, 
goudagouti, grijsagouti, kaneelagouti, lila, 
oranjeagouti, rood, saffraan, slate, zalmagouti, 
zilveragouti, zwart 

DRIEKLEUR beige-goud-wit, beige-saffraan-wit, choco-buff-
wit, choco-crème-wit, choco-rood-wit, lila-goud-
wit, lila-saffraan-wit, slate-goud-wit, slate-
saffraan-wit, zwart-crème-wit, zwart-buff-wit , 
zwart-rood-wit 

Alpaca 
Coronet 
Merino 
Peruviaan 
Sheltie 
Texel 

AGOUTI goudagouti, zilveragouti 

EENKLEURIG beige, buff, choco, crème, goud, lila, rood, 
saffraan, slate, wit donkeroog, wit roodoog, zwart 

RUS choco, zwart 

BONT beige, buff, choco, crème, goud, goudagouti, lila, 
rood, saffraan, slate,  zilveragouti, zwart 

SCHILDPAD beige-goud, choco-buff, choco-crème, choco-
rood, zwart-crème, zwart-buff , zwart-rood 

DRIEKLEUR beige-goud-wit, choco-buff-wit, choco-crème-wit, 
choco-rood-wit, zwart-crème-wit, zwart-buff-wit , 
zwart-rood-wit 

 
 
 
 


