
Angorageiten fokstandaard volgens de British Angora Goat Society. 
 

De volgende aanwijzingen zijn bedoeld als richtlijnen om te helpen de kwaliteit van 
de populatie te beoordelen. Het is te hopen dat niemand dekbokken zal gaan 
gebruiken die niet minstens aan de minimale eisen die hier beschreven staan 
voldoen en dat met het verbeteren van de populatie ook de eisen geleidelijk omhoog 
zullen worden bijgesteld. In aanvulling op deze criteria moet een angora in elk geval 
een goede bouw en een robuust uiterlijk hebben. 

Exterieur: 
De belangrijke aspecten van het exterieur zijn die welke de angora het vermogen 
geven zich in een groot gebied te handhaven en efficient te reproduceren. 

A: Hoofd 

Het hoofd van een angora is een weerspiegeling van zijn hele lichaam. Een kort 
recht hoofd, smalle horens en een kleine smalle snuit zijn meestal de kenmerken van 
een zwak dier met een onderontwikkeld lichaam. Een sterke kop met een goed 
ontwikkelde kaak heeft de voorkeur. De horens van een bok moeten naar boven en 
naar achteren groeien, vrij van de nek en het hoofd met een uitlopende ruimte die 
tenminste 25 mm breed moet zijn aan de basis. De geiten-horens groeien ook naar 
boven en naar achteren, uit de buurt van hoofd en nek maar zijn fijner en meer 
vrouwelijk van vorm. Dieren die van nature ongehoornd zijn worden geaccepteerd. 
Het hoofd moet bedekt zijn met een goede kwaliteit mohair en het gezicht en de 
hangende oren moeten bedekt zijn met een fijne, zachte, zijdeachtige mohair. 
Echter, overmatige gezichtsbeharing die een normaal zicht belemmeren is 
ongewenst. De mond moet goed gevormd zijn waarbij de tanden goed aansluiten op 
het tandvlees. 

Hoofd fouten: weinig kopbeharing, kemphaar in het gezicht, onderbeet of overbeet, 
omhoogwijzende “wilde” horens 

Gronden voor diskwalificatie:  zwarte of gekleurde haren (pigmentatie van de huid op 
gezicht of oren is geen uitsluitingsfout!). 

B: Voorhand en voorbenen. 

De nek moet van gemiddelde lengte zijn en glad overgaan in de schouders. De 
voorbenen moeten sterk en recht zijn, met stevige enkels, in een hoek van 45 graden 
en goed gevormde hoeven.  

Voorhand en voorbenen fouten: smalle borstkas, invallend achter de schouders, 
knokkige knieen, O-benen, slechte enkels en naar buiten staande hoeven. 

C: Lichaam. 



Om normaal te funktioneren is het belangrijk dat het dier voldoende ruimte heeft in de 
ribbenkast voor het hart en de longen en een voldoende lang lichaam om ruimte te 
geven aan de spijsverteringsorganen en in het geval van geiten aan de 
voortplantingsorganen. Daarom is het zeer wenselijk om voldoende diepte en 
breedte in het lichaam te hebben met goed gewelfde ribben. De rug moet zo recht 
mogelijk zijn en de onderkant moet voldoende diepte tonen over de hele lengte. 

Lichaam fouten: Afgeplatte zijkanten , een holle of een bolle rug, te kort lijf met een 
kippenborst uiterlijk. 

D: Achterhand en achterbenen. 

De romp moet redelijk breed zijn en een rechte lijn vormen met de rug en de 
schoften.Er moet voldoende ruimte zijn tussen de heupbeenderen en de dijen 
moeten goed gevormd zijn. De dieren moeten sterke benen met rechte hakken 
hebben en stevige goed gevormde hoeven die goed gehoekt onder het dier staan. 
De staart moet goed gevormd zijn en bedekt zijn met een goede kwaliteit mohair. 

Achterhand en achterbenen fouten: smalle achterhand, zwakke hakken, gespreide 
hoeven, kemphaar op de staart, koe hakken, sikkel hakken en een ganzenstuitje. 

E: Voortplantingsorganen 

De mannelijke voortplantigsorganen moeten goed ontwikkeld zijn met 2 even grote 
testikels in een strak scrotum. De geiten moeten twee goed gevormde tepels hebben. 

Voortplantingsorganen fouten: ongelijkheid in de maat van de testikels, te kleine 
testikels, dubbele of  “vissestaart” tepels, ernstig  gedeeld scrotum. 

Grond voor diskwalificatie: één of geen zichtbare testikels. 

F: gewicht (in kgs). 

 3   
maanden 

6 
 maanden 

12 
maanden 

18 
maanden 

24 
maanden 

Bokken 12-24 18-34 30-45 40-60 50-70 
Geiten  8-18 12-26 18-36 25-60 35-50 
 

Deze gewichten zijn voor dieren in goede conditie (niet te vet) en geschoren. 

 

De vacht: 

We moeten onthouden dat de angorageit op de eerste plaats gehouden wordt voor 
de produktie van mohair dus de economische waarde hangt voor een groot gedeelte 
af van de kwaliteit en de kwantiteit  van de mohair die wordt geproduceerd. Los van 
de omvang van het dier zijn de belangrijkste kenmerken die de waarde van de vacht 



bepalen, de lengte, dichtheid en de fijnheid van de vacht. De vacht moet overal 
gelijkmatig zijn met een goede balans tussen stijl ( de krul) en het karakter (de krimp) 
van het haar. De mohair moet een goede glans hebben en zacht aanvoelen. 

A: Lengte 

Mohair moet ongeveer 25 mm per maand groeien. Het ideaal is een gelijkmatige 
groei over heel het lichaam, van de nek tot de romp en zelfs op de buik. Er moet ook 
een gelijkmatige lengte van vezels zijn in elke afzonderlijke lok. 

B: Dichtheid 

Het is relatief moeilijk om de dichtheid te bepalen, maar door de vacht te openen en 
de hoeveelheid zichtbare huid te bekijken en de bedekking van hoofd, benen en 
onderkant te bekijken kan een indruk worden verkregen. Een losse open vacht  kan 
leiden tot extra verwering van de vacht terwijl een te dichte vacht, gecombineerd met 
een korte stapellengte een fout is die kan leiden tot een gebrek aan sterkte van de 
vezel. 

C: Doorsnede van de vezel 

Selectie op zware vachten en een hoog lichaamsgewicht kan leiden tot een toename 
van de dikte van de vezel en het is belangrijk dat de fijnheid van de vacht de 
voorkeur krijgt bij de selektie van de dieren. Ideaal is als de geit met 18 maanden 
een vezeldikte heeft van 31 micron en bokken onder de 33 micron. Dit wordt wel 
beinvloed door de rijpheid van de dieren en de kwaliteit van hun voeding. Kid mohair 
moet in elk geval onder de 27 mincron zijn. 

D: Kemp / verharde haren. 

Het is erg belangrijk voor de britse mohair, om te kunnen concureren op de 
wereldmarkt dat kemp en stugge haren onder een commercieel geaccepteerd nivo te 
houden. Het doel voor de toekomst is om bokken te gebruiken die minder dan 0,5 % 
kemp hebben. 

E: vacht gewichten 

 1e schering  2e + 3e schering 
(per jaar, 2 
knipbeurten) 

4+  scheringen 
( per jaar, 2 
knipbeurten) 

Bokken 1,3 – 2,0 kg 5.0 – 7.0 kg 6.0 – 10.0 kg 
Geiten 1.0 – 1.8 kg 4,0 – 6.0 kg 5,0 – 8,0 kg 

 

Vachtfouten: Gebrek aan lengte, schaapachtige vacht ( weinig lokvorming met veel 
krimp zoals je bij schapenvachten ziet), veel kemp/stugge haren, extreem veel vet in 
de vacht.  

 



 


