NORMBLADEN PVH (GIDSEN VOOR GOEDE PRAKTIJKEN)
Toepassingsgebied: KATTEN
Kennis over dekking.
Wanneer u met een poes wilt fokken: welke kater zou er bij passen.
Poezen zonder stamboom hebben meestal het voorrecht om hun eigen minnaar uit te
zoeken.
Belangrijk is dat zij deze kans krijgt niet voordat zij 12 maanden oud is. Houdt u uw poes
binnen als zij krols is voordat zij 1 jaar oud is of zet haar op de poezenpil. Indien de poes
de poezen pil heeft gehad, is het onzeker wanneer zij weer krols wordt. Dat kan binnen
een week zijn, maar kan ook vele maanden duren.
Poezen met stamboom
Het zoeken van een geschikte kater is, behalve heel erg leuk en spannend, ook een apart
vak.
U kunt met de fokker van de poes overleggen. Deze fokker kent vaak de lijnen waaruit uw
poes komt en kan u vertellen waar u op moet letten bij uw ras.
Vaak weet deze fokker de risico’s in de lijnen en dat u bepaalde combinaties juist wel of
niet moet doen uit eerdere ervaringen.

Zelf kunt u ook wat, ook al hebt u nog niet zo veel ervaring.






U kunt kijken of u dezelfde namen niet meerdere keren op de stamboom ziet voorkomen. Kijk ook naar de stamboeknummers, daaraan kunt u zien of er meerdere
katten uit één nest op de stamboom staan. Vergelijk de stamboom van de poes en
de kater van uw keuze. Indien alle voorouders verschillend zijn, beide dieren
gezond zijn en een goed karakter hebben en geen fokuitsluitende fouten hebben,
zou deze kater in aanmerking kunnen komen voor uw poes.
De ruimte waar uw poes moet worden gedekt.
Beoordeel of er voldoende grote ruimte aanwezig is met veel vlucht
mogelijkheden, ligplaatsen, verstopplaatsen, minimaal 2 kattenbakken, meerdere
drinkbakjes en eetbakjes. Deze ruimte moet groot genoeg zijn om een kooi te
kunnen plaatsen waar of de kater of de poes in kan, indien het direct vechten
wordt. Wanneer de poes goed krols is als ze komt, zal het snel wennen.
Is de poes door de stress ineens niet meer krols, is het soms nodig om de dieren
te scheiden en om de beurt een aantal uren in de kooi (met kattenbak, eten
drinken en een fijne ligplaats) in de kooi te plaatsen. Ze zullen dan tot rust komen
en aan elkaar wennen. Rustig de dieren bijelkaar los laten na 24 uur en er een tijd
bij blijven om te zien of alles goed verloopt. Zonodig weer om de beurt een aantal
uren in de kooi. De ruimte zal buitengewoon goed schoon te maken moeten zijn.
Daglicht, ventilatie en verwarming. De poes blijft gemiddeld 3 – 5 dagen bij de
kater.
Uit deze ruimte mag geen ontsnapping mogelijkheid zijn.
Indien u de kater van uw keuze heeft gevonden, ga met de dekkater eigenaar
goede afspraken maken, zodat u beiden niet voor verrassingen komt te staan.
De dekkatereigenaar zal een contract hebben. Leest u het goed door, nadat u
getekend hebt en/of de poes bij de kater is geweest kunt u daar niet meer op
terug komen. Bent u het met een bepaling in het contract niet eens, bespreek dat
voor u de afspraak maakt om uw poes te brengen. Komt u niet tot
overeenstemming: Zoek en andere kater.
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Informeer of de kater alle testen heeft gehad en vraag de formulieren ter inzage.
Zorg dat uw poes alle testen op tijd heeft gehad en dat zij ontwormd is en geënt.
Zodra uw poes krols wordt belt u de dekkatereigenaar dat het zover is. Laat uw poes
minstens 24 uur krols zijn. Als u direct wanneer uw poes krols wordt uw poes in de auto
zet en in een vreemde omgeving achterlaat, is de krolsheid vaak direct weer over.
Bent u met de poes bij de kater, blijft u er dan ongeveer 15 minuten bij, zonder dat u zich
met de katten bemoeid. Reageren beiden rustig op elkaar, ga weg. De katereigenaar zal
het in de gaten houden hoe alles verloopt. Spreek af dat u even belt of mailt hoe alles
gaat.
Na 2 of 3 dagen spreekt u af, wanneer u uw poes weer op kunt halen, afhankelijk of ze
gedekt is en of de krolsheid al over is. Laat nooit een poes bij de kater die niet meer krols
is. De kater zal willen dekken en de poes wil niet meer gedekt worden en wordt doodsbang
en/of agressief tegen hem.

Let op: Wanneer u de poes naar huis hebt gehaald, komt vaak de krolsheid weer even
terug en laat zij zich door iedere kater weer dekken. Houdt de poes dus altijd strikt
gescheiden van katers tot de krolsheid minstens 2 dagen over is !!!
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