
Kastanjebruine van Lotharingen 
(Brun Marron de Lorraine) 

 

Het land van oorsprong is Frankrijk. 
Het ras is gecreëerd door M. Charles Kauffmann. 
Ontstaan uit het wilde konijn en de zwarte Tan. 
 

 
 
Puntenschaal Groep 1. Kleur 

Pos. Onderdeel Punten 
1 Gewicht 10 

2 Type, bouw en stelling 20 
3 Pels en pelsconditie 20 

4 Kop en oren 15 

5 Dek- en buikkleur 15 
6 Tussen- en grondkleur 15 

7 Lichaamsconditie en verzorging 5 

 Totaal 100 

 
1. Gewicht 
Het gewicht is 1,50 tot 2,50 kg. 
Puntenschaal voor het gewicht: 
 
Gew. (kg) 1,50-

1,75 
1,75-
2,00 

2,00-
2,40 

2,40-
2,50 

Punten 8 9 10 9 

 
2. Type, bouw en stelling 
Het lichaam is slank en soepel afgerond. De bespiering is zeer 
compact en regelmatig verdeeld over het fijne skelet. 

De voorhand bestaat uit een brede borst en goed gevulde 
schouders. 
De harmonieuze ruglijn eindigt in een afgeronde achterhand. 
Benen zijn van gemiddelde lengte, fijn en goed 
gepositioneerd. 
De grootte is in verhouding tot het gewicht van het dier, 
maar altijd voldoende gereduceerd. 
Een wam is bij beide geslachten niet toegestaan. 
 
3. Pels en pelsconditie 
De pels is kort, dicht ingeplant en goed gesloten. 
 
4. Kop en oren 
De kop is klein en hoekig. De ogen zijn groot en prominent 
aanwezig (uitpuilend). De behaarde oren zijn relatief fijn van 
structuur en worden gesloten gedragen. Oorlengte is 7,5 – 
10 cm, ideale lengte  tussen de 8,5 tot 9,5 cm. 
 
5. Kleur 
De dekkleur is kastanjebruin. Deze begint bij de kop met 
inbegrip van de oren en bestrijkt het gehele dek, zo laag 
mogelijk aflopend langs de zijden en strekt zich uit tot op de 
benen. 
Deze kleur wordt gevormd door behaarde gebieden met 
bovenliggende anders gepigmenteerde haren (Agouti). 
De warme roodachtige tint (tussenkleur) wordt aan het 
oppervlak enigszins overschaduwd door de zwarte punten 
van de dekharen (ticking). 
De buik is (goud) strogeel van kleur. De oren hebben een 
fijne zwarte rand en aan de binnenzijde een blauwachtige 
kleur. 
De iris van de ogen is egaal donkerbruin. 
De nagels zijn donker hoornkleurig. 
 
6. Grond- en tussenkleur 
De grondkleur is blauwachtig, ook aan de buik. 
Op alle lichaamsdelen waar de kastanjebruine kleur 
aanwezig is, moet een oranje bruine tussenkleur worden 
getoond. Als deze onvoldoende aanwezig of krachtig is, neigt 
de kleur naar konijngrijs en is er geen sprake meer van 
kastanjebruin. 
 
7. Lichaamsconditie en verzorging 
Zie het algemeen gedeelte. 
 

Lichte fouten 
Lichaamsbouw iets te grof of te fijn. 
Pels iets te lang. 
Kop iets te rond of te vlezig. Oren iets te lang of te kort. 
Kleur onvoldoende regelmatig. Zijden en flanken iets te licht. 
Te weinig kleur op borst. Licht gekleurde benen. Voorbenen 
iets gestreept. Blauwachtige tint aan binnenzijde oren 
onvoldoende. 
 
 
Zware fouten 
Grote afwijking in type. Lichaam te zwaar, te smal of 
onevenredig. 
Pels open of te lang. 
Kop te dik. Oren te fors. Oren korter dan 7,5 cm of langer 
dan 10 cm. Ogen niet prominent. 
Kleur zeer onregelmatig of foutief. Grijsachtig, geelachtig of 
mat. Zijden, flanken of benen geheel grijs of zandkleurig. 
Voorbenen gestreept (verkleuring aan de basis van de 
haren). 
Kleur op oorranden afwezig. 
Witte buik. 
Tussenkleur iets te licht of te weinig aanwezig. Grondkleur 

afwezig. 
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