Een cattery beginnen, hoe doe je dat nu eigenlijk?
Mensen die veel van katten houden zijn meestal ook dol op kittens. Het komt regelmatig voor
dat mensen daardoor besluiten om hun poes een nestje te laten krijgen. Als u een raskat
heeft, kunt u daardoor op het idee komen om katten te gaan fokken en te verkopen.
Vergis u niet! Winstgevend is het niet, leuk wel.
Een nestje krijgen is een bijzondere gebeurtenis. Daarnaast is het altijd een drukke tijd, want
er komt veel bij kijken.
Allereerst heeft u als beginnende cattery een catterynaam nodig.
Deze kunt u aanvragen bij b.v. Cats & Tulips ( https://www.catsandtulips.nl/nl/lid-worden )
maar uiteraard zijn er meerdere verenigingen waar u zich kunt registreren.
Een Cattery staat niet bekend als erg winstgevend. De kosten zijn vaak zo hoog dat u deze er
maar net uithaalt door verkoop van de raskatten. U kunt er wel iets aan overhouden maar het
is geen hobby waar u van zult kunnen leven.
Leuk is het wel om regelmatig nestjes met jonge katjes in huis te hebben. Als u een Cattery
wilt beginnen is het belangrijk dat u echt hart voor het ras heeft dat u wilt gaan fokken. Het is
de bedoeling dat het ras in stand gehouden wordt en dat de kenmerken van het ras zo goed
mogelijk tot hun recht zullen komen in de kittens.

Cattery beginnen, wat zijn de voorwaarden?
Als u een Cattery beginnen wilt zijn er een aantal dingen waar u rekening mee moet houden
of waar u aan moet voldoen.
•
•
•

•
•
•

Kies een raskat waar u echt van houdt.
Kies een raskat met een karakter welke u aanspreekt.
Lees enkele boeken over het ras, zodat u kennis krijgt over genetica van het ras, de
kenmerken van het ras en het fokken van katten. Lees websites van fokkers en
informeer bij kenners hoe u het aan moet pakken
Verzin enkele namen voor uw Cattery zodat uw Cattery straks een originele naam
heeft.
Meldt u aan bij een kattenvereniging
Met de huidige wetgeving kun je al snel als beroepsmatig gezien worden aangezien je
kittens verkoopt, dit gaat dan vooral om de eis van het hebben van bewijs
vakbekwaamheid. Voor meer informatie hierover, raadpleeg de webstite van het RVO.

•

•
•
•
•

Link RVO (honden- en kattenbesluit)
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/huisdierenhouden-en-fokken/bedrijfsmatig-huisdieren-houden/veelgestelde-vragen
U dient een UBN nr. aan te vragen bij het RVO.
https://mijn.rvo.nl/dierlocatie-ubn-registreren
Heeft u geschikte en voldoende ruimte?
Heeft u er voldoende geld voor over om de dierenarts en andere kosten te betalen?
Genetische kennis

Zorg dat u kennis krijgt van genetica van de kat. U wilt immers bepaalde kenmerken
versterken en/of bepaalde kleuren fokken en/of bepaalde karaktereigenschappen (en ook de
overige uiterlijke kenmerken) in de kittens laten terugkeren. U kunt dit alleen proberen
succesvol te sturen door kennis van de genetica bij het fokken. Misschien wilt u katten in een
bepaalde kleur gaan fokken, of katten met andere bepaalde kenmerken.
Tevens ben je voor de wet verplicht alle voorzorgsmaatregelen te nemen om erfelijke,
aangeboren of slechte karaktereigenschappen uit te sluiten.
Kattenverenigingen stamboom
U kunt de kittens alleen een stamboom meegeven als u bent aangemeld bij een
kattenvereniging. Er zijn in Nederland verschillende kattenverenigingen die onder twee
organen vallen. Een overkoepelend, een zelfstandig. U kunt zich aanmelden via de
administratie van een kattenvereniging. Men zal u vragen om meerdere potentiële namen
voor uw Cattery omdat er geen naam zal worden geaccepteerd die al bestaat. Het mag ook
geen naam zijn die te veel op een reeds bestaande Cattery lijkt, om concurrentie te
voorkomen. De naam van uw Cattery zal later op de stamboom van de kittens komen te
staan.
Dekking door een kater
Als uw lidmaatschap van de kattenvereniging rond is en u wilt een eerste nestje fokken, heeft
u een dekkater nodig voor de poes. Het kan natuurlijk ook zijn dat u zelf een dekkater heeft.
De dekkater moet uiteraard ook een stamboom hebben om jonge raskatjes te kunnen fokken.
Als u een dekkater inhuurt gaat de krolse poes naar de kater toe. Bestudeer de stamboom van
de dekkater vooraf zorgvuldig zodat u weet wat voor kittens u ongeveer kunt verwachten.
Vermijd inteelt (vader/dochter moeder/zoon broer/zus), uiteraard ook als u zelf een dekkater
heeft. Als u een dekkater inhuurt betaald u daar voor, dit kan behoorlijk prijzig zijn, afhankelijk
van de stamboom en/ of de kwaliteit van de dekkater. De dekkater moet uiteraard, net als de
poes, ook ingeënt zijn tegen ernstige ziektes, bijvoorbeeld tegen aids. Entingen en
handelingen die vaak verplicht zijn bij dekking zijn:
•
•
•
•
•

FeLV (kattenaids)
FIV test (leukemie)
FIP test
Ontwormd
Geen vlooien

•

Nagels geknipt (want de poes haalt uit naar de kater, direct na de paring)

Dekking
De poes wordt bij de kater afgeleverd (soms wordt de kater naar de poes gebracht, dit
gebeurd voornamelijk bij de hogere generaties) en in eerste instantie vaak apart gezet, zodat
ze de kater wel kan zien en ruiken maar niet aanraken. De poes is krols dus zal zich aanbieden
aan de kater. De eigenaar van de kater kan de dieren bij elkaar zetten waarna er meestal
dekkingen zullen plaatsvinden. Tegen de tijd dat u de poes weer op mag halen (meestal na
zo’n dag of 5 tot 7) neemt u een dekkingsbewijs mee, wat door u en de eigenaar wordt
ingevuld. Als de poes zwangerschapsverschijnselen gaat vertonen is de kans groot dat er
sprake is van een zwangerschap. Soms kan er sprake zijn van een schijnzwangerschap.
Zorg ook altijd voor een duidelijk en sluitend dekcontract, zodat u, maar ook de klant, nooit
voor verrassingen kunnen komen te staan, beter teveel op papier dan te weinig.
Zwangerschap
Hoe ziet u dat uw poes zwanger is? Vaak gedraagt zij zich anders, dit varieert van schuw of
juist meer aanhankelijk, dit is bij elke poes verschillend. Na ongeveer 4 weken na de dekking
veranderen de tepels, deze worden wat groter en gaan vaak roze kleuren. Na ongeveer 4
weken kunt u ook een echo laten maken bij uw dierenarts, dit voor zekerheid of de poes
inderdaad zwanger is en ook voor het aantal (ongeveer) kittens zij draagt. Let er wel op dat dit
behoorlijk stressvol voor uw poes is, let ten alle tijden op het welzijn van uw diertje als u een
echo wilt laten maken. Als de poes zwanger is zult u na ongeveer 65 dagen de bevalling en het
eerste nest kunnen verwachten. U kunt vooraf een en ander over bevallingen bij poezen
lezen. Soms is het nodig de hulp van een/ uw dierenarts in te roepen bij de geboorte.
Kittens
Jonge katjes moeten regelmatig gecontroleerd worden op nestvlooien. De plek waar moeder
met haar kittens op ligt moet regelmatig verschoond worden. Jonge poesjes moeten vaak
worden bijgevoerd met kittenmelk als er sprake is van een groot nest. Zorg dat u deze
benodigdheden vóór de bevalling al in huis hebt (kittenmelk in poedervorm (voorkomt
vroegtijdig bederven), een zuigflesje met diverse opzetstukjes etc, deze kunt u bij elke
dierenwinkel en/ of bij uw dierenarts kopen). Als de kittens twee weken oud zijn kunt u
namen gaan verzinnen voor op de stamboom. Als u al kopers heeft kunt u dit in overleg doen
met de toekomstige eigenaar. Deze namen komen op de stamboom te staan. Kittens worden
doorgaans gechipt met 5 weken, dit omdat ze er dan nog bijna geen weet van hebben, de
chipnaald is namelijk behoorlijk dik en als ze zo jong zijn voelen ze er doorgaans bijna niets
van. Met 9 weken moeten ze hun eerste enting krijgen en met 12 weken de tweede. Het kan
zijn dat een kitten zich “niet lekker” voelt na zo’n enting echter dit is altijd maar van korte
duur. De jonge poesjes zullen voordat zij naar nieuwe eigenaren overgaan, ontwormd en
geënt moeten worden. Vanaf 12 weken mag het kitten naar de nieuwe eigenaar, eerder niet.
Liever pas na 14 weken omdat indien ze een terugslag hebben van de enting je geen ziek
kitten wilt laten verhuizen. Deze leeftijd is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de kat,

vooral de laatste weken leert het kitten namelijk nog erg veel van de moeder en
nestgenootjes.
Cattery starten, welke spullen heeft u o.a. nodig?
Als u een geschikt ras gevonden heeft om een cattery te
beginnen, en u wil een start maken, wat heeft u dan nodig?
Afhankelijk van het aantal katten heeft u minimaal nodig:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voldoende mooie kattenbakken
Krabpalen en ruimte om te klimmen. Geschikt zijn bijvoorbeeld grote krabpalen met
klimgelegenheid en voorzien van plateaus waar de katten zich kunnen verschansen
Eetbakjes voor katten
Kattengrit van goede kwaliteit
Kattenspeeltjes met veel variatie
Kwalitatief goed kattenvoer
Kattenmandjes
Kattentransportboxen
Druppels tegen vlooien en teken
Ontworming

Een nestje kittens, de bevalling, welke spullen heeft u o.a. nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kittenmelk (liefst in poedervorm)
Drinkflesjes in diverse maten en hulpstukjes
Nutridrops of gel
Desinfectiemiddel
Warmteplaatje of matje
Weegschaal
Afbinddraad
Steriel schaartje
Thermometer
Slijmzuigertje
Schone handdoeken (gewassen zonder wasverzachter)
Bevallingsmatjes of uitwasbare onderlegger

Hoeveel kunt u ‘verdienen’ met een cattery?
Catery's zijn er voor raskatten. Kunt u veel verdienen met het fokken van raskatten?
Nee.
Dit is niet het geval. De meeste mensen die katten fokken doen dit omdat het een liefhebberij
is. Ze houden zoveel van een bepaald soort raskat dat ze genieten van de spanning die het
met zich meebrengt om de raskenmerken te verbeteren.
Waarom is een Catery (beginnen) zo kostbaar?
U heeft (b.v.) een Savannahpoesje. Het poesje heeft een stamboom, anders kunt u er niet
legaal mee fokken. U heeft de poes gekocht voor (bijvoorbeeld) Euro 1.500,- . U zoekt nu een
dekkater, het liefst een met een uitstekende stamboom. Een dekking van een kater met een
zeer goede stamboom kost al snel Euro 750,- tot Euro 1.000,- (soms nog meer). Voordat de
poes gedekt mag worden moet ze ingeënt zijn tegen overdraagbare ziektes. Ook moet ze
gechipt zijn en een stamboom hebben. Op afspraak brengt u de poes langs voor de dekking
als de poes krols is. Als alles goed gaat wordt ze succesvol gedekt en hoeft er geen tweede
dekking aan te pas te komen. Gedurende de zwangerschap van de poes heeft ze speciale
bijvoeding nodig (dit geldt niet voor elke poes) en ook zal een bezoek aan de dierenarts
vrijwel altijd nodig zijn. Als alles goed gaat worden de kittens zonder problemen geboren,
helaas is dit niet altijd het geval. Als een kitten vast komt te zitten in het geboortekanaal moet
de poes met spoed geopereerd worden. Als de kittens het overleven loopt het goed af, zo
niet, dan begint alles weer van voren af aan.
Overige kosten Cattery
Om over na te denken;
Laat je lievelingen verzekeren. Een basiszorgverzekering voor uw kat kost ongeveer
Euro 15,- per maand/per kat, maar als de kat in een dierenziekenhuis/ kliniek een operatie
nodig heeft, bespaart u veel kosten, let hiermee wel goed op, namelijk niet alle kosten
worden gedekt want er zit een eigen risico aan elke declaratie vast waardoor u steeds
(minimaal) Euro 50,- uit uw eigen portemonee betalen moet. Naarmate de kat ouder wordt
gaat vaak ook de premie omhoog.

Nestje kittens, wat zijn de kosten?
Als een nestje met kittens geboren is, komt het juist in een Cattery regelmatig voor dat een
van de kittens niet goed is. Het kitten wordt bijvoorbeeld geboren met een open verhemelte,
of door zuurstoftekort tijdens de ontwikkeling is het te klein en te zwak. De moeder stoot het
jong waarschijnlijk af en u kunt dan verschillende dingen doen.
•
•

U laat het kitten inslapen bij de dierenarts (hier zijn kosten aan verbonden)
U laat het kitten opereren (b.v. het sluiten van het verhemelte)

•

U laat de natuur zijn gang gaan en het diertje zal sterven door eenzaamheid en fysieke
uitputting (niet aan te raden ☹)

Voor een echte dierenliefhebber is dierenleed geen optie dus òf u investeert veel geld in
behandeling, òf u laat het inslapen. Een kitten laten inslapen kost ongeveer Euro 100,-.
Opereren kan al snel het zesvoudige kosten (of mogelijk zelfs meer). Denk in dit geval ten alle
tijden aan de welzijn van het diertje. Zelf een kitten voeren kost ook geld, u heeft namelijk
speciale kittenmelk nodig.
Gezond nestje?
Als een nestje helemaal gezond is heeft u die zorgen gelukkig niet. In de meeste gevallen zal
een nestje gezond zijn. Iemand met een catery heeft vrijwel altijd kittens in huis en dat is een
groot plezier. Kittens zijn enorm vertederend en het is dan ook volop genieten als die wollige
frummels beginnen te spelen en te knuffelen. Na ongeveer 12 (liefst met 14) weken mogen
de kittens bij de moeder weg en verkocht worden. Uiteraard zijn er altijd gevallen waar de
scheidingsleeftijd tussen moeder en kitten al in een veel vroeger stadium “nodig” kan zijn, b.v.
omdat de moeder niet voor de kittens zorgt, de moeder agressief in naar haar kroost toe etc.,
in dat geval .... zorg dan altijd voor schriftelijk bewijs van uw dierenarts.
Maar voordat u zover bent bent u nog bepaalde zaken verplicht:
•
•
•
•
•

Zorg bij de verkoop van uw kittens altijd voor een duidelijk en sluitend contract
De kittens moeten worden ingeënt (minimaal Euro 30,- per kitten)
Stamboomkosten (ongeveer Euro 15,- of meer per kitten)
Registratie/chippen (ongeveer Euro 30,- per kitten)
Ontvlooid en ontwormd (ongeveer Euro 25,- per kitten)

Dán pas kan een kitten verkocht worden.
Prijzen van Savannah kittens verschillen, dit is afhankelijk welke generatie ze zijn, de kwaliteit
(hiermee bedoelen we o.a. stand van de oren, de tekening (spots), lengte vd poten etc.), maar
ook of het kitten met of zonder fokrechten wordt verkocht of aangekocht.
Nog als laatste;
Het is voor een beginnende fokker wellicht verstandig om een mentor te hebben, dit kan
iemand zijn die een cattery heeft welke hetzelfde ras fokt, maar ook iemand die een ander ras
fokt. Iemand die je kan bijstaan m.b.t. allerhande vragen en weet wat je moet doen tijdens de
zwangerschap en/ of de bevalling en eventueel hulp kan bieden, iemand waar je ten alle
tijden op kunt terugvallen.
Heeft u na het lezen van dit artikel nog specifieke vragen?
Schroom dan niet contact op te nemen.
U kunt dit doen d.m.v. het contact formulier op onze website;
https://cannellesavannahs.com/contact/

