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Inleiding

Mijn werkstuk gaat over het kattenras de Bengaal. Dat hoort bij het vak
biologie. De Bengaal is een kattensoort. De Bengaal is een speciaal ras want
het ras is door de mens gemaakt door het kruisen van gewone huiskatten met
een wilde kat.
Ik heb er thuis ook 2. Ze heten Zahra, dat is het vrouwtje, en Ishoe dat is het
mannetje en ook de zoon van Zahra. Mijn moeder heeft een cattery, dat
betekent dat ze de katten laat paren en er kittens komen. Natuurlijk niet
Ishoe en Zahra met elkaar want die zijn familie en dat loopt slecht af.
Mijn moeder heeft ook een hele grote website. Daar staat ook een heleboel
informatie over Bengalen op. Want mamma is een Bengalenfokster. Die
website heet: http://www.ifness.com/bengaal
Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik deze katten ook zelf heb en het is
mijn lievelingsdier. Sommige woorden in mijn werkstuk kunnen gewoon
niet in mijn taal omdat het niet anders kan. Bij fokken heb je speciale
woorden die niet anders kunnen.
Veel plezier met het lezen van mijn werkstuk.
Jem Koeleman

Hoofdstuk 1
Hoe ziet de Bengaal eruit?
De Bengaal is een kat en ziet er dus ook uit als een kat alleen dan wat
wilder.
Een Bengaal is wel een raskat, met 4 poten, gespitste kleine oren, een lange
staart, scherpe tanden en een harige vacht . De Bengaal heeft een lang lijfje
met een klein kopje eraan.
De vacht heeft verschillende kleuren zwart, bruin-geel, bruin, beige in een
speciaal patroon.
De oren hebben aan de bovenkant haar maar het mogen geen pluimpjes zijn
en zijn driehoekig.
De tanden zijn wit en scherp.
De poten zijn lang en hebben net als elke kat 1 voetje per poot en daaraan
weer 5 nagels. 4 nagels zitten bij de tenen, 1 nagel zit bij de pols.
Een mannetje en het vrouwtje hebben weinig verschillen. De kop is bij het
mannetje groter en hij heeft dikkere wangen. En het mannetje heeft een
piemeltje en balletjes. Mannnetjes zijn wel vaak wat groter dan vrouwtjes.
Bij kittens kan je het verschil meestal het beste gelijk na de geboorte zien.
Zie plaatje.
Ik ga nu wat vertellen over de rasinformatie van de Bengaal.
Het land waar het ras vandaan komt is de Verenigde Staten. De Bengaal is
ontstaan in de jaren 50 door een kruising van een Bengaalse Tijgerkat en een
gewone huiskat. De Bengaalse Tijgerkat is een kleine wilde kat. Dit
werkstuk gaat over de tamme kruising die ze Bengaal noemen. In hoofdstuk
9 vertel ik meer over de wilde voorouder van de Bengaal.
De Bengaal heeft ook een rasbeschrijving. Rasbeschrijving betekent hoe een
Bengaal er uit moet zien:

Bengalen hebben kussentjes onder de voeten. De ogen zijn amandelvormig
en de pupillen worden groter als er weinig licht is en kleiner als er fel licht
is. Ze hebben een reflector in hun ogen. Dit merk je vaak wanneer je een
foto maakt met flits, dan lijken het net koplampen.
Hun lichaam is lang, gespierd. Bengalen hebben stevige botten. Bengalen
zijn vaak zwaarder dan ze eruit zien maar ze mogen niet dik zijn. Bengalen
zijn slanke katten.
De achterpoten zijn langer dan de voorpoten. De staart is lang en flexibel.
Dat betekent dat hij makkelijk te bewegen is.
De vacht is kortharig, dik en zacht. De kleur van de vacht is bruin, geel,
zwart en een combinatie ervan. De Bengaal mag geen witte vlekken hebben
behalve bij de kin en op de buik. Er zijn wel witte bengalen maar dat
noemen ze snowbengalen. Wij hebben geen snowbengalen.
De buik moet bruine stippen hebben. Bij de Bengaal noemen ze de stippen
spotten. Het patroon van vacht van de Bengaal is gevlekt (spotted) of
gemarmerd (marble). Wij hebben alle twee, zie hoofdstuk 10. Wat nog
bijzonder is bij de Bengaal is dat sommige bengalen in het zonlicht van goud
lijken. Dit noemen ze glitter.
Er zijn ook zwarte bengalen, zilveren bengalen, blauwe bengalen en
langharige bengalen. Deze bengalen mogen eigenlijk niet in Nederland maar
soms komt het wel eens voor. Je mag met deze bengalen niet fokken.

Hoofdstuk 2
Voedsel
Een Bengaal drinkt alleen water, dus geen melk ofzo. Van melk krijgen ze
diarree. Een Bengaal eet het meest vlees, net als zijn wilde familie maar eet
ook we planten want daar kotsen ze van en dan gaan de haarballen uit hun
maag. De Bengaal krijgt brokjes of speciaal kattenvlees en soms jaagt hij op
een muisje dat in het huis loopt. Onze bengalen jagen alleen op de muizen
omdat ze het leuk vinden en ze eten ze niet op.
Het is makkelijk om voedsel te krijgen voor de Bengaal maar als het baasje
het niet geeft, gaat hij krabbelen en miauwen van de honger. Maar ze laten
ook wel eens wat liggen in het bakje en eten het dan later op. Als de Bengaal
eet neemt hij een soort zithouding aan, zijn billen gaan op de grond en zijn
achterpoten ertegen zodat ze niet meer zichtbaar zijn. Een Bengaal eet
meerdere keren per dag. Hij eet niet hetzelfde als in de natuur want in de
natuur eet hij natuurlijk geen brokjes of klaar gemaakt vlees. Eigenlijk kan
dit ook niet want bengalen leven niet in de natuur, alleen hun wilde
voorouder de Bengaalse Tijgerkat.
Rauw vlees is voor de meeste bengalen zwaar op de maag. Ze kunnen het
niet goed verteren. Bij rauw vlees heb je ook de kans op lintworm. De
lintworm kan in het stuk vlees zitten en leeft dan verder in de Bengaal. Als
je het vlees kookt, gaat de lintworm dood.
Bengalen (en alle andere katten) mogen geen varkensvlees. Ook niet als het
gekookt is. In varkensvlees kan een virus zitten dat heet Aujeszki. Als ze
besmet raken dan is het zeker dat ze doodgaan. Binnen 3 dagen.
Je mag de Bengaal niet te veel lever geven want daar zit enorm veel
vitamine A in. Vitamine A gaat in het vet zitten en bij een overdosis kun de
Bengaal ziek worden.
Botten van vogels en varkens en schapen zijn gevaarlijk want die splinteren
makkelijk en kunnen de darm kapot maken.

Een Bengaal heeft een gevoelige maag en gevoelige darmen. Dus wanneer je
een nieuw merk eten wil geven, dan moet je beetje voor beetje bij het oude
mengen. Dus dag 1 9/10 oud en 1/10 nieuw. Dag 2 8/10 oud en 2/10 nieuw.
Dag 3 7/10 oud en 3/10 nieuw enz.
Een Bengaal heeft andere dingen nodig dan een mens, dus het is niet
verstandig om jouw restjes aan de kat te geven om zuinig te zijn.

Hoofdstuk 3
De woning van een Bengaal
De wilde voorouder van de bengaal, de Bengaalse Tijgerkat, leeft in het wild
of in gevangenschap zoals een dierentuin maar dat noemen we geen bengaal.
Dit hoofdstuk gaat niet over de Bengaalse Tijgerkat maar de bengaalse
huiskat wat wij bengaal noemen. De bengaal leeft niet in het wild maar bij
zijn baasje thuis. De bengaal heeft veel ruimte nodig omdat het een heel erg
actieve kat is.
De woning van de bengaal is dus huis van zijn baasje. Soms zit er wel eens
een bengaal in het asiel, maar dan is hij weggelopen van huis.
Je moet de kattenbak (dat is hun wc) in het huis zetten en daar weer
kattenbakvulling in doen. Kattenbakvulling is bijvoorbeeld een soort van
grind. Bengalen hebben kattenbakvulling nodig omdat ze nog een klein
beetje wild van hun voorouder zijn. Die voorouder wil zijn poep of plas
begraven anders vindt zijn een vijand de geur van zijn poep of plas. En dan
kan de vijand weten dat hij daar zit. Bengalen willen in de kattenbak hun
poep en plas ook goed begraven.
Je hebt ook een voerbakje en een drinkbakje nodig, speeltjes, iets waar ze
aan kunnen krabben, dat heet een krabpaal (geen krab op een paal) en een
mandje om in te slapen. Als er geen krabpaal in huis is, dan groeien de
nagels door en door tot ze in de huid gaan en dat doet pijn. De bengaal wil
dat niet dus gaat hij aan alles krabben, zoals de bank, het bed, het behang en
dan vernietigt hij het huis. Voorbeelden van speeltjes zijn: balletjes,
nepmuisjes, vieze sokken uit de wasmand (!), pluche beestjes, veertjes,
pennen, potloden, ikzelf en zelfs stekkers! Zie hiernaast. Dat briefje met
Nee! was voor de schoonmaakster, en niet voor dit katje maar het is wel
grappig.
Niets is veilig voor de bengaal in huis.
De bengaal wil graag op warme plekjes liggen en veel slapen en als hij dan
bijvoorbeeld in de droger gaat slapen is dat gevaarlijk voor hem. De bengaal

is erg nieuwsgierig en gaat dus overal op, onder, in, uit, door en tussen. Je
moet altijd erg uitkijken.
De bengaal mag los lopen in huis en soms buiten. Maar het is niet handig om
ze naar buiten te doen want het zijn enorm dure mooie raskatten dus die
worden snel gestolen en ze zien in niets gevaar. Dan kunnen ze dus snel
overreden worden of uit een hoge boom vallen. Een lage boom niet want dan
kunnen ze zich nog omdraaien in de lucht en op hun poten terecht komen.
Daar is het spreekwoord –Een kat komt altijd op zijn pootjes terecht- van.
Niet bij een te lage boom want dan kunnen ze zich niet omdraaien.
In een asiel is de bengaal ongelukkig omdat hij niet mag los lopen en
daardoor te weinig ruimte heeft.

Hoofdstuk 4
Gedrag van de Bengaal
Het karakter van de Bengaal is nieuwsgierig en actief. Ze hebben veel ruimte
nodig. Ze houden graag van op een hoogte alles in de gaten. Ze zijn
regelmatig in de badkamer of zelfs onder de douche te vinden. Gewone
huiskatten zijn meestal bang voor water. Dat Bengalen van water houden
komt van hun voorouder de wilde Bengaalse Tijgerkat.
Bengalen moeten een vriendje in huis hebben anders gaan ze zich vervelen
en dan worden ze ongelukkig. Een vriendje kan een andere kat zijn en als het
niet anders kan, een hond. Zahra werd toen ze wat ouder was, ook
ongelukkig toen ze bij ons nog alleen was. Ze verveelde zich en werd
agressief. Maar toen ze anderhalf jaar was, mocht ze van ons gaan vrijen en
is er een familie van gekomen. We hebben toen een katertje gehouden:
Ishoe. Al in haar zwangerschap veranderde ze en werd ze weer een lief
poesje.
Bengalen willen niet graag op schoot zitten, alleen als ze zelf willen. Het
zijn dus geen schootkatten. De Bengaal is speels, slim, nieuwsgierig en
vechtlustig. De Bengaal speelt erg veel met balletjes, touwtjes en
nepmuizen, het liefst gemaakt van echt konijnenbont want daar zit de geur
nog in. Ook een verenstok met echt veren ruikt nog lekker wild.
De Bengaal is erg slim want hij weet altijd wanneer het etenstijd is of hoe hij
zijn prooi moet krijgen. Ze kunnen deuren open maken door op de hendel te
springen, die naar beneden te duwen en dan een beetje aan de deur te trekken
waardoor hij open gaat.
Bengalen zijn nieuwsgierig. Dat merk je omdat ze overal bij willen zijn. Ze
zitten altijd overal met hun er boven op. Toen Zahra nog klein was, sprong
ze zelfs in de dweilemmer met zeepsop omdat ze wilde weten wat er in zat.
De Bengaal is vechtlustig omdat zijn lievelingsmaal een muis is en omdat ze
ook met elkaar vechten. Maar eigenlijk is dat spelen. Wanneer Zahra en
Ishoe samen spelen, dan lijkt het net alsof ze er op los vechten met veel

kabaal maar het blijft echt spelen. Soms hebben ze ook wel eens echt ruzie
en dan is het geen spelen meer.
De Bengaal slaapt gemiddeld 18 uur per dag net als elke andere kat. Hij is
het meest overdag en soms ‘s nachts actief.
De Bengaal likt zichzelf schoon. Hij likt zijn vacht en daardoor wordt de
vacht schoon en daardoor komen er ook haarballen in de maag. Die kan hij
weer overgeven door gras te eten. De Bengaal is kortharig daarom hoeft hij
niet gekamd te worden. In bad hoeft ook niet omdat het niet moeilijk is voor
hem zijn vacht schoon te likken.
Poezen (vrouwtjes) zijn ook wel eens krols, als ze niet gesteriliseerd zijn.
Gesteriliseerd betekent gecastreerd maar gecastreerd is bij een kater en
gesteriliseerd is bij een poes. Eigenlijk moet je bij beiden gecastreerd zeggen
want bij castratie haal je de geslachtsorganen (eierstokken, baarmoeder,
ballenzakje) weg. Sterilisatie is wanneer je de geslachtsorganen niet meer
laat werken maar wel laat zitten.
Wanneer poezen niet gecastreerd zijn, dan willen ze een kater (een mannete)
om te paren. De poes roept katers op en zegt dat het haar territorium is door
kopjes te geven. Boven hun wang zit een klier die de geuren die bij elke kat
anders is maakt. Als poezen krols zijn, kunnen ze ook sproeien. Dat is staand
spuiten met plas. Katers laten ook zo zien (ruiken) dat het hun territorium is.
Krolse poezen maken heel veel herrie: ze gillen heel hard. Ze miauwen dan
en maken r geluiden wat geen spinnen is. Spinnen is ook een r geluid, maar
dat doen ze alleen wanneer ze blij zijn: (rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr).

Hoofdstuk 5
De jongen
Hoe paren Bengalen? Paren kan alleen met ongecastreerde katten. Katers
blijven in hun eigen huis omdat ze sproeien en de poes komt op bezoek als
ze krols is.
De kater en de poes komen samen om te paren en de kater gaat dan over het
poes staan. Het vrijen doet pijn bij de poes omdat de piemel van de kater
haakjes heeft die zo zitten dat het piemeltje makkelijk in het gaatje gaat maar
moeilijk er uit. Die pijn is nodig om het eitje bij de poes los te krijgen zodat
het bevrucht kan worden. Bevrucht betekent dat het eitje en een spermacel
van de kater een kitten wordt.
Je mag een poes niet te lang bij een kater die niet gecastreerd is laten want
elke keer als ze vrijen komt er een nieuwe eitje vrij voor een kitten. Als de
dag waarop het eitje start met kitten worden voor de één eerder is dan voor
de ander dan wordt de ander te vroeg geboren want ze komen er wel op
dezelfde dag eruit.
Het maakt niet uit waneer ze samen komen als de kater en de poes maar
niet te jong/oud zijn, en poes niet al te veel gepaard heeft. Alleen als de poes
krols is.
De poes is negen weken zwanger. Aan einde van de zwangerschap ging
Zahra op zoek naar beschutte plekjes om daar haar kittens te krijgen en haar
rust. De kittens komen net als bij de mens door een gaatje naast het
plasgaatje bij het vrouwtje er uit. Ze komen achter elkaar er uit. Bengalen
hebben gemiddeld 3 a 4 kittens per nest. Maar ze kunnen in de buik al
doodgaan.
De kittens worden met een vlies over zich heen geboren. De moederpoes bijt
de navelstreng zelf door en likt het vlies eraf zodat het kitten kan ademen.
De placenta komt gelijk met het kitten, de moederpoes eet deze op en dat is
goed voor haar. Er zit in de placenta een stofje wat er voor zorgt dat er
meteen melk naar de tepels gaat. In het wild eten ze hem op met een extra

reden, want hij ruikt heel erg sterk en net als bij de plas en de poep kan een
vijand ruiken dat er een poes is.
Kittens worden met haar geboren. Ze zijn zo klein als een muis en de oogjes
zijn nog dicht. Ze kunnen nog 10 dagen niet zien en ze kunnen moeilijk
kruipen. En lopen? Vergeet het maar.
De kater mag vaak niet bij de kittens zijn van de poes omdat ze de kittens
beschermt.
Ze blijven 4 weken dicht bij hun moeder maar de moeder geeft daarna nog 9
weken nazorg. Met nazorg bedoel ik zindelijk maken, spelen en wat wel en
wat niet mag aanleren. De kittens drinken eerst nog moedermelk en als de
tanden door zijn, krijgen ze ook brokjes en vlees.
De moederpoes likt de kittens schoon. Zo lang de kittens nog moedermelk
drinken (ongeveer 4 weken) hoeven de kittens niet naar de kattenbak want
de moeder likt hun plas en poep op. Dat is niet slecht voor haar of vies.
Wanneer ze vlees en brokjes gaan eten, dan moeten ze wel zelf naar de
kattenbak want dan is het niet goed voor de moeder en doet ze het ook niet
meer.
Bij raskatten moeten kittens 13 weken bij de moeder blijven voordat ze
mogen verhuizen naar een nieuw huis.

Hoofdstuk 6
Rassen/familie
Een Bengaal is een zoogdier en behoort tot de familie katachtigen. Een
zoogdier zuigt de moedermelk uit haar tepels.
Voorbeelden van grote katachtigen zijn:
leeuw, tijger, panter, cheetah, luipaard.
Voorbeelden van kleine katachtigen zijn:
gewone kat, Bengaalse tijgerkat, Bobcat, Lynx, Margay en andere raskatten
Voorbeelden van andere raskatten zijn:
Pers, Egyptische Mau, Siamees, Noorse boskat, Sphynx, Exotic Shorthair.
Zie plaatje hiernaast.
Met de Bengaal en andere raskatten wordt gefokt en met de wilde
katachtigen wordt in de dierentuin gefokt. De wilde katachtigen worden
gefokt in de dierentuin met 2 redenen. Ze staan op uitsterven en de
dierentuindirecteur verdient er eventueel geld mee.
Een paar verschillen tussen de familieleden zijn: De mannelijke leeuw heeft
manen (soort van krans van haar op de kop) en een tijger is mooi gestreept.
Grote katachtigen kunnen niet spinnen.
Een paar dezelfde dingen bij de familieleden zijn:
Elke kat (niet alleen de Bengaal) heeft grote, scherpe tanden en is een jager
dus ook de huiskat. Alle vrouwtjes worden krols.
Sinds een aantal jaren worden er ook nieuwe rassen gefokt. De bengaal
wordt bijvoorbeeld met een andere kleine katachtige gekruisd. Wil je hier
meer over weten, ga dan naar
http://www.ifness.com/bengaal/hybrids/index.html

Die pagina is zo groot dat ik hem niet in mijn werkstuk kan zetten. Op die
website staan de namen van de nieuwe rassen of de kruising van de katten
als er nog geen rasnaam is. Ik kan er wel een paar voorbeelden van geven:
de Bengaal wordt gekruisd met een Bobcat maar het ras heeft nog geen
naam. Als de Bengaal met een Geoffroy's Cat wordt gekruisd heet het
nieuwe ras Safari. Dit zijn allemaal hybride rassen. Dat betekent dat er 2
rassen samen paren tot een nieuw ras. Wanneer er wilde katten gebruikt
worden voor een nieuw ras zijn dit geen huisdieren maar nog wilde dieren!
De Bengaal is pas geen wild dier meer na de 4e kruising.

Hoofdstuk 7

Vijanden en bescherming
Vijanden:
De Bengaal heeft op de enge en grote honden na geen vijanden want de
Bengaal is een huiskat. Alleen wanneer ze buiten lopen kunnen ze wel onder
een auto komen.
De wilde kleine katten kunnen wel opgegeten worden door grote katten en
andere vijanden in de natuur.
Bescherming:
De wilde kleine kat en de huiskat krabben, bijten, blazen, maken zich groot.
Bengalen krijgen een dikke staart en een hoge rug als ze erg schrikken. Ze
lijken dan groter dan ze zijn en hopen dan dat hun vijand ook schrikt. Of hun
haren gaan gewoon overeind staan van schrik. Dat gebeurt ook wel eens bij
mensen.
Bij bescherming tegen vijanden wordt hij niet geholpen door andere dieren.
De Bengaal kan ongeveer 15 a 20 jaar oud worden, en de Bengaal is geen
bedreigde diersoort. Je kan altijd weer nieuwe bengalen fokken. Tenzij de
Bengaalse Tijgerkat uitsterft. Maar er zitten ook Bengaalse Tijgerkatten in
dierentuinen.
Dus je hoeft niet bang zijn dat zo’n leuk katje uitsterft.

Hoofdstuk 8
Ziektes
De typische ziektes die een Bengaal kan krijgen en waar ze ook voor ingeënt
worden zijn: niesziekte en kattenziekte.
De kittens worden dan bij 9 en 12 weken ingeënt en daarna elk jaar.
Nu over de ziektes.
Bij niesziekte is de Bengaal een soort van verkouden en dan moet de
Bengaal zo hard niezen dat hij kan sterven!
Bij kattenziekte worden ze heel erg ziek en krijgen ze ook last van diaree. Ze
willen niet meer wil eten en drinken en het is moeilijk te genezen.
Voor hondsdolheid en chlamidia kunnen Bengalen ook worden ingeënt.
Deze ziektes zijn ook besmettelijk voor andere katten maar deze inentingen
worden alleen gegeven als je met een Bengaal naar een show of naar het
buitenland gaat.
Bengalen kunnen ook parasieten krijgen. Parasieten zijn beestjes die leven
op of in een dier of mens:vlooien, wormen, teken, mijten, en eencellige
beestjes die bijvoorbeeld de ziektes toxoplasmose en giardia veroorzaken.
Parasieten zijn besmettelijk voor andere katten. Ze springen of lopen
bijvoorbeeld van dier naar dier maar ze kunnen ook in de poep zitten. Het
kan ook via vechtpartijen door het bloed wat bij de ander komt, besmettelijk
zijn.
De enige ziektes van hierboven die voor mensen besmettelijk zijn, zijn
hondsdolheid en parasieten. Toxoplasmose is heel erg gevaarlijk voor
zwangere vrouwen. Hun baby kan dan ziek worden. Zwangere vrouwen
mogen geen kattenbak schoonmaken, want de eencellige beestjes zitten in de
poep van besmette katten.
Een van mijn katten heeft steengruis. Hij is een kater en hij is 2 keer vlak
achter elkaar bij die dierenarts opgenomen om hem weer beter te maken.
Dat is een ziekte waar “steentjes” vast blijven zitten in de blaas waardoor de
piemel verstopt kan raken. Bij poezen kan het plasgaatje ook verstoppen
maar minder makkelijk dan een piemel van een kater omdat het plasgaatje
van poezen groter is. Steengruis is gevaarlijk want als de piemel verstopt is,

gaat de kat binnen 24 uur dood. Mijn kat moet nu zijn hele leven een
speciaal dieet eten.
Bij mensen kan dat ook gebeuren maar het is niet besmettelijk.

Hoofdstuk 9
Bijzonderheden
Sommige Bengalen hebben een extra rug wervel.
Sommige Bengalen hebben een erg bijzondere wilde roep.
Wist je dat alle Bengalen van water houden?
Bij vroege generatie Bengalen zijn alleen de vrouwtjes vruchtbaar. Daar
bedoel ik mee dat het mannetje geen goede zaadjes waar het kitten uit
gemaakt wordt heeft, zodat als het mannetje en het vrouwtje vrijen er geen
kitten uit komt.
In Nederland werd het ras pas in 1999 goedgekeurd als echt ras.
Wist je dat een F4 en verder (zie hier onder en naast) alleen tam zijn en
Bengalen genoemd mogen worden? Dus niet de ALC en de vroege
generaties F1, F2 en de F3. Een F4 of later heet een SBT
ALC = Bengaalse Tijgerkat (wild)
ALC x SBT = een F1 (wild)
F1 x SBT= een F2 (wild)
F2 x SBT = een F3 (wild)
F3 x SBT = een F4 (SBT, tamme huiskat dus een Bengaal)
x = vrijen of met elkaar kruisen
Een F1 heeft een ALC ouder
Een F2 heeft F1 moeder en een ALC grootouder
Een F3 heeft een F2 moeder en een ALC overgrootouder
Een F4 heeft een F3 vader of moeder en een ALC overovergrootouder
Een SBT heeft een F3 of latere generatie vader of moeder.
Aan het begin konden ze een ALC en de F1’s enz. nog niet kruisen met een
SBT want bij de eerste kruisingen had je nog geen SBT’s! Want die kwamen
van de kruisingen hierboven. Toen gebruikten ze gewone huiskatten of
andere rassen. Ze konden ook niet F1’s en F2’s met elkaar kruisen omdat
van die F1’s en de F2’s alleen de vrouwtjes vruchtbaar zijn. Pas bij een F3
zijn sommige katers vruchtbaar maar niet allemaal.

Meestal gebruiken ze een ALC kater een een SBT moeder. Met F1 en F2
moeders moet je de kittens al vroeg bij de moeder weghalen omdat de
moeders wild zijn en de kittens ook te wild blijven.
De ALC komt uit Azië. De grootte van de verschillende ALC’s verschilt per
plek. Hij weegt ongeveer 3 a 7 kilo. De ogen zijn geligbruin van kleur. Het
is een roofdier dat jaagt op knaagdieren, vogels en andere klein beestjes. Het
is een nachtdier. Het is een goede klimmer en zwemmer. Ze krijgen
gemiddeld 3 jongen per keer na een zwangerschapstijd van 56 tot 70 dagen.
Hij wordt ongeveer 15 jaar oud en leeft in het tropisch regenwoud in
struikgebieden en bomen. Hij leeft in vochtige gebieden, niet in droge
gebieden.
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kitten 2005 speelt met stekker
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Ishoe (kitten) speelt
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De oogjes gaan open
Ishoe (kitten) Bij Jem
De belangrijkste rassen van de kat
Zahra en kitten 2005 bij Jem
Zahra in gevecht met een hand
Zahra buiten in de tuin
Kitten 2005 in gevecht met nep
hond
Ishoe (kitten) is ziek
Kitten 2005 speelt met Ishoe
Kitten 2005 op een kruik
Ishoe (kitten)
Kitten 2004 bij Jem
ALC
Zahra en Ishoe in bad
Bengalen zijn niet bang in water
Familie Bengaal
Kittens 2004 bij Jem
Isra (kitten 2004)
Isna (kitten 2004)
Ishie (kitten 2004)
Zahra als kitten in de doos bij Jem
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Kitten 2004 bij Jem
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http://www.ifness.com/bengaal/index.html
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Nawoord

Heb je mijn werkstuk goed gelezen? Dan komt hier het nawoord.
Ik heb veel geleerd van dit werkstuk zoals het paargedrag en de jongen van
de Bengaal. Ik wist er al wat over maar sommige dingen die ik in mijn
werkstuk heb gezet, daar wist ik nog niets van. Zoals de ziektes behalve
steengruis want dat heeft Ishoe. Zie hoofdstuk 8. Omdat het ras de Bengaal
nog niet zo lang in Nederland bestaat en omdat het een onbekend ras is, is er
niet veel informatie in boeken te vinden. Er zijn wel een paar Engelse
boeken maar die kan ik nog niet lezen! Ik heb daarom heel veel uit websites
gehaald.
Ik heb dit werkstuk geschreven met een beetje hulp van mamma. Als ik iets
niet wist kon ik het haar vragen want ze weet het uit haar hoofd maar ik heb
zelf ook heel veel gelezen en opgezocht.
Ik heb het zelf getyped maar mamma heeft samen met mij er wel wat foutjes
uitgehaald en ook andersom.
Ik vond het leuk om mijn werkstuk te maken.

