15 Fouten die Newbie-fokkers vaak maken:
Dus je hebt de duik genomen en besloten dat je katten gaat fokken. Ik wed dat je enthousiast bent
maar als je eerlijk bent het misschien ook een beetje eng vindt?
Het is immers een enorme verantwoordelijkheid en veel kan (en zal) fout gaan.
Er zijn tal van valkuilen te vermijden en er zijn ook een aantal veel voorkomende fouten die
beginnende fokkers telkens weer maken.
Okay , ik zal mijn best doen niet al te belerend over te komen maar het volgende wil ik je graag
meegeven:
Er zou een hoop onnodig leed voorkomen kunnen worden als newbie-fokkers de adviezen en wijze
raad van ervaren fokkers eens beter ter harte zouden nemen en deze ook daadwerkelijk op zouden
volgen. Deze adviezen komen immers voort uit jarenlang praktijk ervaring en opgedane knowhow welke ook vaak door vallen en opstaan verkregen is en beslist niet zomaar is komen
aanwaaien.
Waarschijnlijk zouden er dan heel wat minder teleurgestelde/ontevreden ex- kattenfokkers zijn en
ook een hele hoop minder ongelukkige ex- fokdieren!
Dus je bent bereid je beste beentje voor te zetten en wilt het kattenfokgebeuren serieus gaan
aanpakken? Mijn belerende toontje heeft je hopelijk nog niet af doen haken?
Zo niet lees dan vooral verder...
Valkuil nummer 1
* Onschuldig onwetend en daardoor gedoemd te mislukken*
Heel veel newbie's stappen totaal onwetend en zonder enige ervaring het fokkerswereldje in.
Ze hebben geen idee wat er allemaal bij katten fokken komt kijken en geen idee wat ze kunnen
verwachten doordat ze geen enkele research hebben gedaan m.b.t het ras wat ze willen gaan fokken
en überhaupt.
Als je geen reseach hebt gedaan en dus ook geen idee hebt wat je kunt verwachten als fokker, dan
kun je ook nooit eventuele valkuilen proberen te vermijden.
Daarnaast zul je als fokker altijd met bepaalde problemen in aanraking komen daar is geen
ontkomen aan hoeveel research je van te voren ook gedaan hebt. Als je je hier niet bewust van bent
kun je je er ook niet op instellen . Fokken is beslist niet altijd rozengeur en maneschijn. Ga goed bij
jezelf te rade of je ook kunt dealen met de minder leuke kanten van fokken.
Fokken vraagt 24/7 toewijding. Er komt een moment dat je meubels beschadigd raken, je tapijt of
dure apparatuur bepist wordt , je een onvoorziene torenhoge dierenarts rekening krijgt
voorgeschoteld, geen sociaal leven meer hebt en er zullen katten en kittens dood gaan.
Als je je ogen sluit voor bovenstaand of denkt dat het allemaal wel mee zal vallen in de praktijk kun
je er gif op innemen dat jouw “loopbaan” als fokker uiteindelijk uit zal lopen op een mislukking!
Maak niet de vergissing om niet van te voren aan research te doen. Hiermee voorkom je n.l. een
hoop tranen, teleurstelling en financiëel verlies.
Valkuil nr 2:
* Foute keuze van je eerste fokpoes.*

Als je je eerste fokpoes niet zorgvuldig uitzoekt ben je gedoemd te mislukken als gerespecteerd
fokker.
Spring je er blind in door bij een fokker die zonder vragen bereid is jouw een voordelig geprijst
“fokdier”te verkopen dan zul je aan het eind van de rit alsnog de prijs betalen.
Om eerlijk te zijn is het al een grote rode vlag als een fokker bereid is jou een fokdier te verkopen
zonder dat ie je überhaupt kent.
Mijn advies is : Vindt een fokker en niet een kitten.
Fokkers die bereid zijn aan jan en alleman te verkopen vallen naar mijn bescheiden mening onder
de broodfokkers. Zulke fokkers fokken voor het geld en nergens anders voor!
In plaats daarvan kun je op zoek gaan naar een verantwoordelijke, betrouwbare fokker die wellicht
bereid is jou een poesje te verkopen wat o.a. aan de volgende voorwaardes voldoet:
– Van bewezen gezonde/gescreende lijnen
– Moeder, oma en overgrootmoeder zijn allemaal goede moeders die zonder problemen , gezonde
kittens hebben voortgebracht.
_Je kitten is gezond en heeft een goed temperament
_Het beantwoord aan de rasstandaard en heeft geen ernstige ( show) fouten.
Een goede fokker zal ten alle tijden het ras proberen te verbeteren en de beste manier om dit te
bewerkstelligen is niet te fokken met katten die een fout volgens de rasstandaard hebben.
_ Het kitten is als fokkwaliteit geregisteerd bij de rasvereniging ( of staat op het actieve register
wanneer het TICA betreft) .
_ Je krijgt een 5 generatie stamboom.
De fokker moet bereid zijn je te helpen en te begeleiden . Beter nog: als voorwaarde stellen dat je
in het begin uitsluitend onder haar/zijn vleugels fokt en je bereid bent haar/hem als mentor te
accepteren.
Extra tip: Ga showen met je kitten . Dat is DE plek om andere fokkers, keurmeesters en katten te
ontmoeten en is de plek waar je het meest zult leren.
Valkuil nr. 3
* Onjuiste papieren* |
Om eerlijk te zijn als je nog nooit eerder een fokkat hebt gekocht kun je natuurlijk ook niet weten
waar je allemaal op moet letten.
Laat me het je uitleggen want zo heel moeilijk is het niet.
Het kitten moet bij TICA op het active register staan/worden geregisteerd. Bij andere
rasverenigingen moet het kitten als zijnde fokdier geregistreerd zijn. Anders mag je er n.l. niet mee
fokken.
Bij katers vragen sommige rasverenigingen ook een bewijs van de dierenarts dat de kater “intact”
is. Wat zoveel betekend dat beide teelballen ingedaald moeten zijn. Iets waar je sowieso zelf op
moet letten als je een kater voor de fok aanschaft.
Je hebt een 5 generatie stamboom nodig want hoe wil je anders een toekomstige combinatie
plannen als je de voorouders niet kent?
Bij TICA heb je de registratie/bleu slip en bij andere verenigingen het eigendomsbewijs nodig.
Met alleen een stamboom kun je n.l ook niks beginnen.
Zonder deze documenten kun je straks je kopers ook niet van de juiste documenten voorzien.
Inschrijvingen/ registratie's kunnen geleverd worden door verschillende (onafhankelijke)
rasverenigingen waarvan TICA internationaal en de grootste is.

Bij TICA is het toegestaan om zelf stambomen d.m.v. een template te maken. Voorbeelden daarvan
vind je o.a. hier http://www.siamese-cat-breeder.co.uk/cat-pedigrees/
Zorg er voor dat bij het kopen en/of verkopen van katten het papierwerk altijd tip top in orde is !
Check,check dubbelcheck... Doe het goed of faal...Jouw keuze.
Newbie Fout nr 4
* Je katten geen hoogwaardig voedsel geven*
Hoogwaardig voer is essentieel voor alle katten en dus helemaal voor een fokkat.
Besparen op het voedsel van je katten en/of je niet verdiepen waar hoogwaardig voer aan moet
voldoen is een grote vergissing die je heel duur kan komen te staan.
Maak niet de fout te denken dat alles wat de fabrikanten beweren ook daadwerkelijk waar is.
De bekende merken die meestal ook via tv reclame aangeboden worden zijn wat ik altijd “Mac
Donalds voor katten” noem. Leuk als extraatje tussendoor of als snackje maar niet het meest
gezonde op het dagelijkse menu van uw katten.
Geef uw katten uitsluitend hoogwaardig voedsel. Zelf geef ik een mix van rauw en premium brok.
Het rauw kun je zelf samenstellen of je kunt compleet versvoer ( K.V.V) geven. Ook hier is research
het sleutelwoord.
Goed hoogwaardig voedsel voor je katten kopen , maakt dat je minder geld aan de dierenarts kwijt
zult zijn.
Newbie fout nr 5:
* Je katten uitsluitend als fokdieren zien*
Iets waar ik mij persoonlijk geweldig aan stoor is wanneer fokkers hun katten uitsluitend als
“fokdieren/vee ” zien en dus ook zo behandelen.
Lieve mensen, katten vallen onder de noemer: gezelschapsdieren. Maak alsjeblieft nooit deze fout .
Je katten behoren ten alle tijden op de eerste plaats je huisdier te zijn!
Je katten in kooien houden of in een schuurtje/garage achterin je tuin is niet de manier om een
huisdier te houden en dat geld dan ook voor fokkatten.
Met uitzondering op de regel geld hier : Het houden van dekkaters. Hoe je het beste een dekkater
kunt huisvesten kun je navragen bij je rasvereniging zodat je meteen aan de door hen gestelde eisen
hieromtrent kunt voldoen .
Wanneer je je katten uitsluitend als “fokvee”behandeld zal hen dat geen goed doen. Hun
persoonlijkheid zal er onder lijden en het zal hun gedragingen beinvloeden. Vergis je hier niet in
want de ouderdieren zullen dit gestoorde gedrag doorgeven aan hun kittens. En niemand wil een
bang/schuw en onvriendelijk kitten kopen.
Houd je fokdieren als huisdieren laat ze deel uit maken van je gezin en je levert je kopers gezonde,
blije en stabiele kittens!
Newbie fout nr 6

* Ophouden met leren, lezen, kijken en luisteren*
Een andere fout die veel gemaakt wordt door beginnende fokkers dat ze gegeven moment geloven
dat ze alles al wel zo'n beetje weten m.b.t fokken en kunnen beginnen aan het echte werk. GROTE
vergissing . Net als met alles in het leven : uitgeleerd ben je nooit en als fokker al helemaaal niet.
Bezoek websites van fokkers, kattensites, sites van dierenartsen, forums, blogs en nieuwsbrieven.
Bezoek kattenshows
Spreek keurmeesters aan.
Ga naar seminars/ info avonden
Doe actief mee op de forums
Geef je een keer op als steward op een kattenshow.
Vindt een mentor, luister en volg haar/zijn adviezen op en stel zelf ook vragen, laat je zien en horen.
Een goede mentor adviseert niet alleen maar stimuleert je ook om zelf dingen uit te zoeken . Je leert
het meest van je eigen ervaringen onder de “veilige vleugels”van een ervaren fokker.
Zonder een goede mentor is het eigenlijk geen doen voor een beginnende fokker.
Ook de ervaren fokker die al jarenlang fokt ,leert iedere dag nog altijd bij!
Newbie valkuil Nr 7
* Het aankopen van teveel fokkatten*
Als je voor het eerst gaat fokken, heb je waarschijnlijk al heel vaak al kwijlend en jaloers naar de
katten van andere fokkers zitten kijken.
Je brand van verlangen om ook ooit zelf zulke kwaliteit te kunnen fokken.
Als maar 1 van die fokkers bereid zou zijn jou een show-fokpoesje te verkopen . ….Je ziet jezelf al
op het podium staan op de shows omdat jouw katten er er keer op keer met de titels vandoor gaan.
En daarna fok je de ene na de andere showstopper......
Je denkt bij jezelf:
Hoe in hemelsnaam moet ik als complete newbie nu zo'n “grote fokker”vragen of ze misschien een
kitten aan me zouden willen verkopen. Ze zien me aankomen....Je zucht een keer diep en denkt :
.pffff wie weet ...ooit...op een dag...
Je fokt een paar nestjes, al doende leer je ook nog steeds bij van je mentor ..af en toe win je een
Best of Breed met je kat en dan op een dag win je zelfs Best of Variëty..
Je bent helemaal in de wolken, en loopt van trots bijna naast je schoenen..En dan gebeurd het
ongelofelijke: Een van DE grote fokkers feliciteerd je met je behaalde show resultaat en je raakt met
haar in gesprek. Je merkt dat jullie veel gemeen hebben en je elkaar ook wel mag en vervolgens ..o
wonder... bied ze je een kitten van haar aan.
Ein-de-lijk gaan er deuren voor je open en voel je je geaccepteerd door andere fokkers.Je bent niet
langer een buitenstaander.
Eenmaal geaccepteerd komen er aanbiedingen van fokkers en sta je eindelijk op de kaart.
Na korte tijd ben je de trotse eigenaar van 3 schitterende nieuwe kittens van verschillende grote
fokkers uit het land.
GEWELDIG …..
Althans dat denk je...
Want het is helemaal niet meer zo geweldig als je graag een eigen fokje achter had willen houden,
want nu blijkt ineens dat je daar eigenlijk helemaal geen plek voor hebt :/ Je hebt TE veel katten.

Trap niet in deze valkuil, bedenk dat er ook een limiet zit aan het aantal fok-katten dat je kunt
huisvesten. Elke aangekochte fokkat neemt misschien wel het plekje in van dat eigen fokje wat je
graag had willen aanhouden.
Alternatief hierop is je erop voor te bereiden dat je wellicht een keer je eigen kinderen moet
herplaatsen om meer ruimte te maken.
Newbie fout nr 8:
* Weigeren naar adviezen te luisteren *
De waarheid kan soms pijnlijk zijn. Maak nooit de fout om goede adviezen te negeren , omdat je het
niet leuk vindt wat je te horen krijgt.
Je wilt niet horen van je partner dat die nieuwe import dekkater toch echt even zal moeten wachten
vanwege financiéle omstandigheden. Negeren zal niet helpen in dit geval.
De bank verwacht toch dat je af en toe de hypotheek betaald en je kinderen moeten toch op z'n
minst om de dag iets te eten krijgen.
Je zult ongetwijfeld niet graag van je mentor horen dat het geen goed idee is om het katertje uit je
laatste nestje aan te houden . Het feit dat ie huisdierkwaliteit is, maar 1 testikel heeft en een beetje
aan de smalle kant is en jij dat gefokt hebt schrikt je in het geheel niet af . In jou ogen althans...
Je wilt ook niet horen van de keurmeester op show dat de kat die jij gefokt hebt een staartfout
heeft , loenst,zijn borstbeen te ver uitsteekt en hem bijna zijn vingers gekost heeft, beter geschikt
zou zijn om lekker voor de open haard in een gezellig huisje te zitten dan als show/fokkat.
Wat weet zo'n arrogante keurmeester er nu helemaal van tssssk.
Soms is het moeilijk advies wat we eigenlijk liever niet horen te aanvaarden. Als je echter slim bent
neem je ten alle tijden goed bedoelde adviezen van meer ervaren fokkers en/of andere deskundigen
ten harte. Ook als die waarheid pijn doet.
Newbie fout nr 9:
* Weigering om zelfs maar te overwegen katten te herplaatsen*
Wanneer je van plan bent om langere tijd te blijven fokken , kom je er niet onderuit om van tijd tot
tijd dieren te moeten herplaatsen.
Als je iedere kat die je ooit als fokdier hebt aangekocht houd dan wordt je binnen afzienbare tijd
overspoeld door ex-fokdieren.
Sommige mensen zeggen dan dat deze dieren hun “voor altijd plekje” wel verdiend hebben bij je.
Leuk idee, maar niet realistisch . Niet voor de katten en niet voor u .
Stel je even een minuutje voor dat je een ex- fokkat bent.
|Je bent gepensioneerd en woont in een huis met andere gepensioneerden,de nieuwe fokkatten en er
komen met de regelmaat kittens voorbij denderen . Je moet steeds weer opnieuw proberen een
plekje te veroveren in de groep en vaak is dat onderaan de pikorde als castraat en dat plekje op de
bank kun je meestal wel helemaal vergeten.
De hormonen vliegen vrolijk in het rond en er zijn altijd wel een paar sjagerijnige of fanatieke
moederpoezen die je belagen . Je moet continu op je hoede zijn en je begint je serieus af te vragen
hoe het eigenlijk zou zijn in een huis waar je het rijk alleen zou hebben en rustig van je pensioen
zou kunnen genieten op schoot van een aardig menspersoon die alle aandacht voor jou alleen heeft.

Is dit een thuis voor het leven of levenslange gevangenisstraf ? :/
Hoe heerlijk zou het zijn om geen slecht opgevoede kittens meer voor je pootjes te hebben lopen.
En i.p.v. Een gestreste moederpoes als gezelschap , 1 of 2 normaal functionerende katten waar je
samen mee voor de open haard kunt liggen dromen over muizen vangen en bakjes vol met het
heerlijkste eten waar je ongestoord van kunt genieten..
Dat klinkt meer dat de pensioengerechtige die u in gedachten had! Is dat niet wat je eigenlijk
verdient?
Newbie fout nr: 10
* Het fokken van teveel kittens*
Sommige nieuwe fokkers maken de fout om teveel kittens in te korte periode te fokken.
Enkele nadelen daarvan zijn:
Je kunt geen goede huisjes meer voor je kittens vinden.
De conditie van je moederpoezen zal er onder lijden.
En geen goede conditie bij de moederpoes houd in: zieke kittens.
Je geeft eigenlijk veel te veel geld uit aan voedsel, grit en dierenartskosten.
Het fokken begint zijn tol te eisen en eigenlijk vindt je het niet meer zo heel leuk
.
Gun je poezen en jezelf een pauze!
Zo kun je beter van ieder nestje echt genieten.
Gun je huis ook een pauze. Continu jonge kittens en veel nesten achter elkaar verhoogd de
infectiedruk in je cattery!
Iedere cattery heeft altijd in meer of minder mate“beestjes”in huis. Hoe goed je ook schoonmaakt ze
zijn er altijd.
Grotere pauze's tussen de nesten maakt dat er periodiek niet zulke jofele leefomstandigheden zijn
voor deze “beestjes” . Geen kwetsbare kittens waarop het zo goed vertoeven is maar gezonde sterke
dieren met goede weerstand maakt het een stuk lastiger voor ze om in je huis te kunnen overleven.
Newbie fout nr 11:
* Uit ieder nest een kitten aanhouden*
Dit is een verleidelijke fout om te maken en ook eentje die ik regelmatig voorbij zie komen.
De verleiding en het verlangen om van iedere combinatie die je doet een kitten aan te houden is heel
sterk .
Echter als je stress , verhoogd risico op infectie's en ziektes en hoge dierenarts nota's en andere hoge
kosten wilt voorkomen dan is het verstandig je kattenbestand beperkt te houden.
Stel jezelf regelmatig de volgende vraag:
Als ik dit kitten aanhoud , helpt me dat dan echt verder om mijn uiteindelijke fokdoel te bereiken
zonder dat het een nadelige invloed heeft op mijn huidige kattenbestand, mijn gezin en mijn
financiële situatie?
Als het antwoord niet een luid klinkend JA is dan zou ik liever een plekje vrijhouden voor als dat
ene geweldige, perfecte kitten zich aandiend.
Newbie fout nr 12:
* Elk kitten is een showkitten*

Net als de verleiding om uit ieder nest een kitten voor jezelf aan te houden denken veel nieuwe
fokkers dat het nodig is om met ieder kitten of op z'n minst 1 kitten uit elk nest wat ze gefokt
geshowed moet worden.
Dat is niet nodig! Laat me uitleggen waarom:
Het grootste deel van de katteneigenaren heeft totaal niet het verlangen om hun kitten/kat te laten
zien op een show.
Als je b.v als voorwaarde zou stellen aan je kopers dat ze verplicht zijn om met hun bij jouw
gekochte kat/kitten naar show te gaan, zou je waarschijnlijk met een hele hoop “show
kwaliteit”kittens blijven zitten die je never nooit verkocht krijgt.
Bovendien als beginnende fokker beschik je nog helemaal niet over de ervaring om te bepalen of je
kittens showkwaliteit zijn of niet.
Vaak zit die roze bril bijkans vastgelijmd op de neus van sommige newbie's en zien ze daardoor in
ieder nest alleen maar show kwaliteit kittens liggen. Terwijl de kans dat er misschien 1 kitten van
showkwaliteit tussen zit al erg klein is.
En ook al zou je het geluk hebben als beginnende fokker om daadwerkelijk een show kwaliteit
kitten te hebben gefokt dan nog ontkom je niet aan het feit dat de enige persoon die dit kitten zo
vaak wilt gaan showen als jij het je voorgesteld hebt , hoogstwaarschijnlijk jij zelf bent.
Kittens aanbieden als uitsluitend showkwaliteit is echt een beetje dom.
Het is veel beter om ze gewoon als gezelschapsdier aan te bieden. Ik heb in al de jaren dat ik fok
veel vaker een show kwaliteit kitten als gezelschapsdier verkocht dan show kwaliteit kittens die
daadwerkelijk de blitz maakten op kattenshows. En daar heb ik geen enkel probleem mee.
Newbie fout nr: 13
* Het verkopen van kittens voor de fok*
Dit is iets waar de haren van iedere ervaren en verantwoorde fokker recht omhoog gaan staan. Hoe
in hemelsnaam kan een beginnende fokker beweren dat ie over de kennis beschikt om te bepalen of
een kitten fokkwaliteit is of niet.
Het is niet erg aannemelijk dat een newbie de bloedlijnen kent die achter zo'n kitten zitten, laat
staan weet hoe het zit met de gezondheid van katten uit die lijnen, zijn het high risk lijnen m.b.t
bijvoorbeeld HCM ? Het bestaat niet dat een newbie fokker goede pedigree research kan doen ,
gewoonweg omdat ie die know-how nog niet kan hebben.
En dan begin ik maar niet over de fokkers die een blauwe maandag fokken en dan schaamteloos het
gehele nest uitsluitend als fokdier aanbieden omdat dat meer geld oplevert. Vrees dat ik dan niet
meer netjes kan blijven.
Newbie fout nr 14 :
* Het niet kunnen of niet willen verkopen van je kittens*
Niemand fokt een nestje met de bedoeling om het gehele nest aan te houden.
Maar soms is dit precies wat er gebeurd. Hier zijn vaak 2 redenen voor:
1 De fokker kan het gewoon niet verdragen om afscheid te moeten nemen van zijn kittens.
Als je fokker bent moet je geen last hebben van dit probleem anders eindig je met een huis vol
katten en is je geen lang leven als fokker beschoren.

2 Het lukt niet om goede huisjes te vinden voor de kittens of omdat de fokker te hoge eisen stelt aan
potentiële kopers of omdat hij niet over de juiste sociale vaardigheden beschikt en daardoor
zijn/haar kittens niet verkocht krijgt . Het vergt ook een bepaald soort “talent”om je kittens aan de
man te brengen.
Vaak stoppen deze fokkers er al dan niet noodgedwongen weer snel mee.
Newbie valkuil nr 15
* Akkoord gaan met wurgcontracten*
Dit is een fout die niet alleen door alleen newbie's gemaakt worden ook al wat ervarener fokkers.
Zonder meer akkoord gaan met alles wat er in het verkoopcontract staat omdat ze zo graag dat ene
kitten willen hebben.
Ik zeg niet dat je iedere opgenomen vorm van restrictie moet weigeren want dat zou ook niet
realistisch zijn.
Maar wees niet zo wanhopig om maar klakkeloos alles wat er in het contract staat te accepteren
want daar krijg je vroeger of later altijd spijt van.
Ik ken scenario's waarbij mensen een kitten voor de fok hadden gekocht waar bijvoorbeeld de
volgende restrictie's op zaten:
Ze moeten alle voorgenomen combinatie's eerst met de fokker overleggen.
Ze mogen maar 2 nestjes met de poes fokken en daarna moet ze worden gesteriliseerd.
Ze mogen niets in de fok verkopen uit de bewuste kat.
Ze mogen niet eens een poesje voor eigen fok aanhouden.
Ze moeten een gratis kitten terug geven aan de fokker.
Of gratis dekkingen toestaan wanneer het een katertje beteft.
Het maakt niet uit hoe verleidelijk het ook is omdat je dat kitten zooo graag wilt hebben.
Uiteindelijk ga je er onherroepelijk spijt van krijgen dat je akkoord gegaan bent.
Dat gezegd hebbende : Als je akkoord gaat met bepalingen in een contract ook als deze eigenlijk
niet rechtsgeldig zijn, houd je daar dan ook aan.
Pleeg je als fokker contractbreuk of je woord dan gaat dit als een lopend vuur door de gehele
catfancy en je kunt vervolgens gevoeglijk vergeten dat iemand je ooit nog zal vertrouwen laat staan
met je in zee zal gaan.
Je verantwoordelijkheid als fokker :
Ik zal ongetwijfeld een aantal veel voorkomende fouten of valkuilen gemist hebben. Hopelijk
worden die dan “opgevangen”door andere ervaren fokkers en hoor je die van hen.
Mijn doel van het schrijven van dit artikel is dat je beseft dat het fokken van katten een moeilijke en
veeleisende hobby is .
Je hebt je verantwoordelijkheid naar het ras toe.
Je hebt de verantwoordelijkheid naar je katten en kittens.
Je hebt de verantwoordelijkheid naar je kittenkopers
Je hebt goede en slechte tijden.
Sommige slechte tijden kun je niet voorkomen en sommige wel .
Fokken is echt niet altijd rozengeur en maneschijn.
Er kan nog steeds een hoop verbeterd worden in de catfancy.
Probeer het verschil te maken:

Door ethisch en verantwoord te fokken!!
Geniet van alle mooie momenten maar bovenal:
Fok mooie gezonde blije katten en kittens!
Bron: http://www.siamese-cat-breeder.co.uk/siamese-cat-articles/
Geschreven door : Ross Davies en vrij vertaald door Cissy van Sas (http://www.cattery-spotselot.nl)
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