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Een nestje fokken - deel 1

Wat is er mooier
dan een nestje kittens...

Om te kunnen fokken zal je, als lid als
van Felikat moeten aanmelden. Het lidmaatschap voor de rasclub is niet voldoende omdat de stambomen door
Felikat uitgegeven worden en de
Rasclub ‘slechts’ een onderdeel is van
Felikat. De Rasclub behartigt de belangen van het prachtige ras: de Heilige
Birmaan

Door Nettie Bosch

Catterynaam

Vaak hoor ik de opmerking dat er een Heilige Birmaan poesje
wordt aangeschaft om er ooit misschien eens een nestje mee te
fokken. Wat is er mooier dan een moederpoes die vredig in een
nestje ligt met een aantal kittens erbij. Dit zou eigenlijk bijna
iedereen wel willen, toch…?

Ben je lid van Felikat, dan zal er nagedacht moeten worden over een catterynaam. Hoe dit in zijn werk gaat kun je
vinden op de website www.felikat.nl
Het aanvragen van een catterynaam
kan even duren omdat er gekeken
wordt of de naam die je hebt gekozen
nog niet bij de FIFe wereldwijd bekend
is. Zo krijg je een persoonlijke, unieke
catterynaam.

Stamboom
Maar laten we ons niet te snel laten
meeslepen door dit vredige tafereel.
Realiseer je wel dat het fokken van een
nestje Heilige Birmanen, of raskatten in
het algemeen, ook (veel) geld kost.
Vooraf zal er veel geregeld moeten worden, en bedenk dat je ook te maken
kunt krijgen met ziekte en dus met bezoek(en) aan een dierenarts. Er zitten
fantastische kanten aan het fokken van
een nestje, maar er zal ook een en ander geregeld moeten worden om gezonde kittens met een stamboom naar
hun nieuwe eigenaars te laten verhuizen als ze dertien weken oud zijn
Dit betekent dat we puntsgewijs het
hele traject zullen volgen. Eerst zullen
we de administratieve zaken behandelen.

Lidmaatschap van een vereniging
Omdat de Rasclub Heilige Birmanen
een onderdeel is van Felikat wil ik me
beperken tot de regels die gelden bij
Felikat en die gebaseerd zijn op de
regels van de FIFe. De FIFe is de
wereldwijde organisatie waar Felikat
lid van is.

Heb je een kitten gekocht en ben je van
plan er mee te fokken, dan zal het kitten bekend moeten zijn bij het stamboek van Felikat. Heeft de kat een
Felikat stamboom, dan hoef je niets te
doen. Heeft de kat een stamboom van
een andere vereniging dan zul je een
kopie van de stamboom van de kat
naar het stamboek moeten sturen.

Welke leeftijd?
Wanneer is de beste leeftijd voor een
poes om voor de eerste keer een nestje
te krijgen? Voor mij is de beste tijd om
een poes te laten dekken de leeftijd
van een tot anderhalf jaar oud.

Kater
Voor die tijd zal er een kater uitgezocht
moeten worden. Neem vooraf contact
op met een katereigenaar bij wie je een
dekking wilt gaan halen. Hij of zij kan
je dan precies vertellen wat de regels
zijn die gehanteerd worden en ook
hoor je dan welke testen ze verwachten
van de poezen. Maak duidelijke afspraken wanneer je precies de poes kan
brengen als ze krols gaat worden.
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Na zo’n drie weken gaat het
haar rondom de tepel weg...

Als de tepels er zo uitzien, is de
poes heel duidelijk zwanger...

Testen

Wachten...

Felikat eist van elke kat waar mee gefokt wordt een FIV en FeLV test. Deze
kun je bij de dierenarts laten bepalen.
Er zal bij de kat wat bloed geprikt worden en de testen zullen direct worden
bepaald of worden opgestuurd. Vraagt
de katereigenaar nog extra testen dan
kunnen die gelijk worden gedaan.

Nu wordt het wachten tot de krolsheid komt. En dan mag ze naar haar
lover.
De katereigenaar kan je helpen met
vragen waar je mee zit. Natuurlijk is het
nodig dat je de katereigenaar op de
hoogte stelt als je weet dat de poes opgenomen heeft.

Nog meer regels...

Dekformulier

De katten waarmee gefokt gaat worden, zullen ook altijd gechipt moeten
zijn. Zorg dat op alle testgegevens
naast de naam en het geslacht ook altijd het chipnummer vermeld staat.

Is de katereigenaar lid van een andere
vereniging, dan zul je zelf een dekformulier moeten meenemen.

Vanaf 1-1-2012 is het ook verplicht dat
er van elke kat waarmee gefokt wordt
een navelbreukverklaring wordt ingeleverd bij het stamboek. Voor de katers
geldt dat er ook een verklaring van de
dierenarts moet worden ingeleverd dat
de testikels van de kater beide zijn ingedaald.
Voor de testformulieren en verdere uitleg verwijs ik naar www.felikat.nl onder
de button ‘stamboek’.
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Let op!
Let erop dat je van de kater een
(kopie)dierenartsverklaring meekrijgt
over de ingedaalde testikels, een kopie
van de FIV/FeLV-test en een kopie van
de stamboom van de kater.

Spannend...
Als de poes weer thuis is wordt het
heel spannend. Heeft ze opgenomen...?
Na ongeveer drie weken weet je het bijna zeker.

Heeft ze dikkere, roze tietjes? Ja?
Dan zal het wel zo zijn dat er over zes
weken kittens geboren zullen worden
(zie ook de foto’s hiernaast).
Een spannende tijd waarin we de
poes rust moeten geven. Zet haar een
extraatje voor de neus in de vorm van
bijvoorbeeld kittenbrokken en af en toe
een lekker stukje vis of kip. Je mag
haar best lekker verwennen.

Negen weken zwangerschap
En dan na negen weken zwangerschap
worden, als het goed is, de kleine witte
bolletjes geboren.

Eerst genieten!
Nu wordt het dertien weken genieten
van de eerst kleine witte bolletjes tot
later ondeugende kleine birmaantjes.
Wordt vervolgd...

De serie ‘Een nestje fokken’
is eerder gepubliceerd in
Het Witte Voetje in 2008 en is

Ten slotte enkele
belangrijke adressen:
• Aanmelden als lid van Felikat:
ledenadministratie@felikat.com
• Aanvragen catterynaam:
cattery@felikat.com
Vraag daar de papieren aan en
je krijgt dan gelijk alle verdere
informatie die je nodig hebt.
• Adjunct secretaris:
Dit e-mail- en postadres zijn te
vinden op de pagina Felikatadressen in het Felikat Magazine,
via www.felikat-heiligebirmanen.nl
en via www.felikat.nl bij het hoofdstuk stamboek
• Dekbewijzen kun je downloaden via
www.felikat.nl onder de button
‘stamboek’
• Informatie over dekkaters:
www.felikat-heiligebirmanen.nl
en het infoadres van de rasclub
• Hebt je nog andere vragen?
Je kunt altijd contact opnemen
met de Rasclub!

aangevuld met de huidige regels.
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