Zal ik één keer een
nestje fokken?
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Dit is een vraag die menigeen zich
stelt en bij een aantal fokkers heeft
dat ‘ene nestje’ geleid tot een
langdurige hobby als fokker van
raskatten. Wat is het dan eigenlijk
vreemd dat de meeste fokkers, die
immers zelf ooit ook met deze vraag
rondliepen, vaak niet erg
enthousiast zijn als mensen met
fokaspiraties bij hen naar een kitten
informeren. Dat komt volgens ons
doordat de ervaren fokkers
inmiddels uit ervaring weten, dat er
uiteindelijk veel meer bij komt
kijken, dan zij zich vooraf
gerealiseerd hadden. Dan is de
fokker bezorgd en wil veel vragen
beantwoord zien door de potentiële
nieuwe fokker, die dit dan soms
weer als een ‘kruisverhoor’ ervaart.
In een poging mensen met
fokaspiraties te helpen om hun
gedachten op een rij te zetten en beter
beslagen ten ijs te komen, hebben wij
een heleboel van dit soort fokkers
vragen op een rij gezet. Natuurlijk zijn
er nog veel meer vragen te bedenken.

Ben jijzelf geschikt als fokker?
Bij de meeste fokkers staat de
zwangere poes of de moederpoes met
de kittens in het middelpunt van de
belangstelling en ligt de prioriteit (bijna)
altijd bij de katten.
Vaak willen mensen een keer een
nestje van hun poes, omdat het zo’n
fantastische lieve poes is. Op zich is
dat een prima argument, maar
realiseer je dat niet alle
zwangerschappen en bevallingen een
‘happy end’ hebben. Helaas is het
eindresultaat soms dat de poes een
vreselijke dood sterft, of dat de kittens
ernstig ziek worden en sterven.
Natuurlijk kun je er zelf veel aan doen
om dit te voorkomen, maar zelfs dan
loop je nog altijd een risico.
Als je met een poes fokt, dan neem je
dus bewust het risico om haar te
verliezen, weet je zeker dat je dat aan
durft?
Een poes wordt vaak tijdens haar
derde krolsheid gedekt, bij voorkeur is
ze dan ouder dan 12 maanden. Te
vaak krols worden zonder gedekt te
worden is niet goed voor de poes en
kan leiden tot baarmoederontstekingen
(soms zelfs met dodelijke afloop).
Helaas ‘plannen’ de poezen de
krolsheden vaak in periodes die de
fokker niet uitkomen (vakantietijd e.d.).
De gedekte poes zal na ongeveer 9
weken bevallen (ergens tussen de 60e
en de 70e dag van haar
zwangerschap). Bij een eerste nest is
het meestal niet te voorspellen op
welke dag zij zal bevallen.
Lukt het jou om bij de bevalling te
zijn?
Kan je ervoor zorgen dat in de laatste
periode van de zwangerschap het huis
rustig is, zodat de poes zich veilig voelt
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(kan je het kinderpartijtje uitstellen als
de poes hoogzwanger rondloopt?)
Een bevalling is altijd een zeer
bloederige toestand en zelfs als alles
snel en gemakkelijk gaat, moet je toch
aanzien dat jouw poes pijn heeft
tijdens de bevalling.
Kan je dat aan?
Houd je het hoofd koel als er iets
misgaat, durf je eventueel in te grijpen
als een kitten niet beweegt en jij het tot
leven moet proberen te wekken. Durf
je de verantwoording aan om te
beslissen het aan de moeder over te
laten, of om zelf te gaan handelen?
Is jouw dierenarts bereid om langs te
komen als er problemen tijdens de
bevalling zouden zijn? Hoe is dat in de
weekenden en ‘s avonds en ‘s
nachts?

Mensen met kinderen vinden het vaak
uit opvoedkundig opzicht interessant
om een nestje te fokken en zo hun
kinderen de kittens te laten zien
opgroeien. Maar als de moederpoes
en kittens zo in het middelpunt staan,
worden jouw kinderen dan jaloers? Zijn
ze voorzichtig genoeg en letten ze
voortdurend op, zodat ze niet
bijvoorbeeld op een kitten gaan staan?
Zien ze het verschil tussen levende
dieren en poppen of lappenbeesten?
Kunnen zij het aan als kittens of
moederpoes ziek worden of sterven?
Is schoonmaken jouw hobby?
Goede hygiëne is bij de kittens heel
belangrijk. Kun je je voorstellen hoe
het is als een nest van 6 kittens eerst
door een bord eten rent en daarna
door de kattenbak... en dan hoop je
maar dat ze die snel en netjes leren
gebruiken.
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Heb je voldoende vrije dagen om in
geval van nood bijvoorbeeld de
kittens met de fles groot te brengen
als de moeder onvoldoende melk
heeft?
Ben je zuinig op je interieur? Kittens
klimmen soms in gordijnen en met hun
messcherpe nageltjes kunnen ze in
korte tijd je mooie nieuwe bankstel
ruïneren, terwijl ze gezellig op schoot
klimmen. Ze eten aan je planten (dat
kan soms gevaarlijk zijn) en trekken de
bloemen uit de vazen.

Heb je voldoende financiële
reserves?
Voordat je je poes laat dekken maak je
al kosten aan gezondheidsonderzoek
en testen en je betaalt het dekgeld aan
de kater.
Een globale kostenindicatie:
Euro 100=
consult dierenarts
incl. bloedonderzoek en testen
patella luxatie
Euro 25=
consult 3-4 weken
na dekking ter bevestiging
zwangerschap
Euro 400=
dekgeld (excl.
reiskosten)
--------------Euro 525= nestkosten vooraf,
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desgewenst aangevuld met:
Euro 100=
echo van hart en
nieren door specialist (excl.
reiskosten)
Euro 90=
testen van de
heupen incl. OFA certificering
(aangetekend verzenden)
Euro 40=
registratie
catterynaam
-------------Euro 755= indicatie totale
nestkosten vooraf.
In bovenstaand kostenplaatje zijn niet
opgenomen de extra voedingskosten
voor de zwangere poes en de kosten
voor het showen van de poes.
Het bovenstaande bedrag ben je dus
ook kwijt, als de poes niet zwanger
wordt...
Er komen natuurlijk nog veel meer
kosten als de poes wel degelijk
zwanger is.
Zoals o.a. de extra voedingskosten van
de zwangere poes en de controle door
de dierenarts van de kittens als ze net
geboren zijn (zeker aan te bevelen bij
een eerste nest).
Dan nog twee series entingen,
eventueel tussentijds
dierenartsbezoek, kittenvoer en de
kosten van de stambomen, chippen
enz.
Bij eventuele complicaties zoals o.a.
een zwangerschapsvergiftiging,
baarmoederontsteking, keizersnede en
melkklierontsteking maak je veel extra
kosten en loop je ook het risico dat de
moederpoes dit niet overleeft.
Je schiet natuurlijk heel wat
fotorolletjes vol op de kittens en maakt
wellicht ook advertentie- of
kittenbemiddelingskosten.
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Is jouw poes geschikt als fokpoes
en wat draag je bij aan het Maine
Coon ras?
Voor jou is ze natuurlijk de mooiste en
de liefste kat van de hele wereld. Wil je
echter met haar fokken, dan zal je
kritischer naar haar moeten kijken.
Bestudeer de rasstandaard van de
Maine Coon en schrijf haar in ieder
geval een paar keer in voor een show.
Leer zo haar zwakke punten kennen.
Zijn dit er te veel, of heeft ze ernstige
fouten, dan is ze naar onze mening
niet geschikt om mee te fokken. Alleen
maar met een poes fokken en er ‘leuke
huiskatjes’ mee fokken is niet echt
bijdragen tot het ras. Dan kan je net zo
goed een nestje met een leuke huiskat
fokken. Realiseer je dat de asiels vol
zitten met ‘leuke katjes’ en dat de
wereld dus niet op ‘leuke kitttens’ zit te
wachten!
Op de show kom je er achter dat jouw
poes een aantal zwakke punten heeft,
als het goed is dan kan haar fokker je
die ook al vertellen. Wellicht heb je
haar eigenlijk als huiskat gekocht en
vindt de fokker haar bijvoorbeeld qua
type minder geschikt om mee te
fokken? Vraag ernaar bij de fokker en
bespreek dit open en eerlijk. Sta open
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voor kritiek op jouw lieve poes, al is het
niet altijd leuk om aan te horen. De
hele familie en vriendenkring vindt haar
immers de mooiste poes die ze ooit
gezien hebben. Echter ervaren fokkers
en keurmeesters zullen altijd
commentaar op haar hebben...
Welkom in de wereld van de fokkers,
waar de mooiste kat soms nog niet
mooi genoeg is!
Ben je in staat om een geschikte
partner voor haar te vinden, qua
karakter, type en stamboom?
Er zijn altijd mensen te vinden die hun
kater voor elke willekeurige poes ter
dekking stellen, voor geld is veel
mogelijk. Vraag je af of dit de soort
adressen zijn waar jij je lieve poes ter
dekking wilt brengen, want de kater
komt niet bij jou thuis op bezoek. Ga
eens kritisch kijken hoe het met de
hygiëne gesteld is bij die dekkater en
vraag je af of jij daar jouw poes te
logeren wilt brengen. Helaas komt het
soms voor dat je met meer diertjes
naar huis gaat dan je hebt gebracht
(vlooien enz.).
Laat jouw poes zich wel dekken?
Dat is vooraf niet bekend. Er zijn
poezen die echt ‘hopeloos’ zijn, ze
gaan bijvoorbeeld continue op hun zij
liggen. Meestal zal de katereigenaar je
wel een of twee gratis herdekkingen
verlenen, maar daarna houdt het echt
op en ben je in de meeste gevallen je
geld kwijt, zonder dat je kittens hebt.
Sommige poezen lijken o zo krols als
ze thuis zijn en eenmaal bij de kater, is
er niets meer van die krolsheid te
bemerken. Vooral poezen die nooit
geshowd worden en derhalve vrijwel
nooit hun huis verlaten, hebben vaak
erg veel moeite met hen wennen aan
een vreemde omgeving met andere
mensen en een vreemde kater.
Kortom de eerste keer is niet altijd zo
gemakkelijk en er zijn om die reden
ook dekkater eigenaren die in principe
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geen ‘maagden’ ontvangen bij hun
kater(s).
Vind je geschikte tehuizen voor de
kittens?
Het lijkt een rare vraag, zeker als je
zelf wellicht lang hebt moeten zoeken
naar een Maine Coon kitten en de
fokker van jouw kitten voldoende
aanvragen voor kittens had. Realiseer
je dat iemand die langer fokt en showt
veel contact met andere fokkers heeft
en dat men vaak potentiële
kittenkopers naar elkaar doorverwijst.
Fokkers adverteren vaak en doen
contacten op tijdens shows. Jij bent
echter een beginneling en zult dat
allemaal nog op moeten bouwen. Als
de moeder van jouw kittens je enige
Maine Coon is, dan heb je geen kat die
je kunt showen als je kittens hebt en
doe je dus ook geen nieuwe contacten
op tijdens shows.
De kittens uit je eerste nest zijn over
het algemeen het moeilijkste te
verkopen. Je hecht je nou eenmaal
enorm aan die kleine hummels, dus
het is sowieso al heel erg moeilijk om
afstand van hen te doen. Verder is
niemand goed genoeg voor jouw
bijzondere kittens, maar ze allemaal
houden is ook niet verstandig. Stel je
eens voor dat je er nog niet één
verkocht hebt als ze 13 weken zijn, kan
je er dan nog afstand van doen? Het
kan natuurlijk zijn dat je een nest hebt
van 2 kittens, maar het kunnen er ook
8 of 10 zijn...

Natuurlijk heb je vrienden en
kennissen die dolgraag een kitten van

http://www.tricks.demon.nl

jouw poes willen. Als het echter zo ver
is, dan blijven hier maar weinig
aanvragen van over. Veel mensen
zeggen dit in een impuls of zijn
inmiddels zo enthousiast geworden,
dat ze niet meer op jouw kittens willen
wachten.
Heb je kittens die net naar hun nieuwe
tehuis mogen in de zomer vakantie,
dan zal het je extra veel moeite kosten
om goede tehuizen voor hen te vinden.
Als je je poes tussen februari en april
laat dekken, dan loop je tegen dit
probleem aan.
Wil je verkopen aan mensen die
willen fokken met jouw kitten?
Denk hier vooraf goed over na!
Realiseer je dat niet iedereen altijd zo
goed voor zijn fokkatten zorgt. Er zijn
mensen die de katten direct
doorverkopen als ze niet succesvol zijn
op shows, of zich niet gemakkelijk
laten dekken. Soms gaan fokpoezen of
katers in huis plassen en worden ze
door de nieuwe eigenaren in kleine
kooien geplaatst. Dekkaters leven
soms jarenlang alleen in een klein
dekkaterverblijf en dekken zoveel
mogelijk poezen, een mooie bron van
inkomsten voor de eigenaar. Soms
eindigen deze katten uiteindelijk in het
asiel als niemand ze meer wil hebben.
Weet je dat jij als verkoper van de
kittens een juridische aansprakelijkheid
hebt naar de koper van jouw kittens?
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Begrijp je nu waarom sommige
fokkers ‘zo moeilijk doen’ als je hen
belt voor een kitten of voor een
dekking?
Daarom zal de fokker wellicht in het
kittencontract en later in het
dekcontract restricties opleggen voor
de verkoop van kittens. Als je het
bovenstaande leest, dan begrijp je
misschien waarom?
Als je serieus overweegt om fokker te
worden, schaf dan geen nieuwe katten
meer aan. Leer van de ervaring van je
eerste nestje en beslis dan hoe je
verder wilt gaan.
—————————
In dit stukje heb je kunnen lezen welke
risico’s je wellicht gaat nemen met
jouw kat.
Je hebt een idee kunnen krijgen van
ethiek, kosten en de invloed op jouw
gezin.
Je hebt gezien dat je ook over de
verdere toekomst van jouw kittens
moet nadenken.
Ons advies aan jou: overweeg nog
eenmaal al je motieven voor je
definitief je beslissing neemt!
—————————

http://www.tricks.demon.nl

