
De broodfokker De verantwoordelijke hobby fokker 

 

Motivatie om te fokken : 

1. Omdat 't leuk is voor de kinderen of om z'n 

investering terug te verdienen (aanschafprijs kat) 

of gewoon omdat 't leuk verdienen is. 

Verkoopt aan “Jan en Alleman" zonder mensen te 

screenen of ze wel geschikt zijn. 

 

 

Motivatie om te fokken:  

1.Wilt t ras verbeteren en gezond houden. 

Heeft zoveel geinvesteerd bij de aanschaf en testen van 

ouderdieren dat ie geen of nagenoeg geen “winst”maakt 

met een nestje. 

Screenend potentiële kittenkopers zorgvuldig. 

 

2. Fokt met willekeurige poes en kater van 't zelfde 

ras alleen maar om te kunnen zeggen ”kittens krijgen 

een mooi stamboom”. Heeft geen verstand van 

genetica, bloedlijnen, inteelt percentages. 

 

2.Kan u uitleggen waarom hij voor een bepaalde 

combinatie van poes/kater heeft gekozen, wat ie hoopt 

te verbeteren en waar ie op gelet heeft bij 't onderzoeken 

van de stambomen en waarom. 

 

3. Heeft nauwelijks tot geen verstand van erfelijke 

aandoeningen of ziektes die bij De Bengaal 

voorkomen.Al zien de ouderdieren er op 't oog 

gezond uit; ze zijn niet getest op erfelijke of 

overdraagbare ziektes voordat er mee gefokt ging 

worden. 

 

3.Weet welke erfelijke aandoeningen bij de Bengaal 

voorkomen en kan ook uitleg geven hieromtrent. 

Kan u test uitslagen en screenings rapporten van beide 

ouderdieren overleggen en vaak tevens van de 

generaties ervoor. 

 

4. Biedt geen schriftelijke garantie aan in de vorm 

van een verkoopcontract op erfelijke aandoeningen.  

Geeft geen service/begeleiding mochten er later 

problemen ontstaan of een kitten ziek worden. 

Neemt geen kittens terug mocht deze door 

omstandigheden weg moeten. Of neemt ze terug en 

gaat er ook mee fokken. 

 

4. Geeft garantie op erfelijke aandoeningen en zal ten 

alle tijden alles in 't werk stellen om de juiste 

hulp/begeleiding te kunnen bieden bij eventuele 

problemen. Neemt kitten terug of helpt bij 't vinden van 

een nieuw thuis mocht de kitten door omstandigheden 

weg moeten. 

 

5. Heeft weinig tot geen kennis over de rasstandaard 

en waar een fokdier aan moet voldoen. 

Vind dat er met iedere Bengaal met stamboom 

gefokt kan worden. 

 

5. Spreekt vol passie over zijn ras en kan hier oeverloos 

over vertellen, uitleg geven over rasstandaard hoe 't ras 

ontstaan is, 't juiste type, patroon en waar een dier aan 

moet voldoen om er mee te mogen fokken. 

 

 

6. Schept op dat ouders uit kampioenslijnen komen 

maar heeft zelf nog nooit een show bezocht laat 

staan de bewuste ouderdieren geshowd om te 

bewijzen en te laten zien dat deze over dezelfde 

kwaliteiten als hun voorouders beschikken. 

Weet verder niks van die kampioenen op de 

stamboom te vertellen zoals wie de fokker is of waar 

die woont laat staan of die zogenaamde kampioenen 

überhaupt wel gezond zijn. 

 

 

6. Maakt nationaal en internationaal actief deel uit van 

de Bengalen community en kent dan ook nagenoeg alle 

namen op de stamboom en weet welke katten dat zijn en 

waar deze verblijven en of ze gezond zijn en in welke 

mate ze eventuele erfelijke aandoeningen wel dan niet 

doorgegeven hebben en wie de eigenaren zijn. Bezoekt 

of neemt deel aan shows met zijn katten om zich er zo 

van te vergewissen dat zijn fokdieren aan de 

rasstandaard voldoen. 

 

7. Verkoopt al zijn kittens van zonder fokverbod aan 

willekeurig wie dan ook. Of durft zelfs fokprijzen te 

vragen voor huisdierkwaliteit. 

 

7. Verkoopt uitsluitend fokgeschikte dieren aan erkende 

fokkers welke dezelfde verantwoordelijkheid nemen 

voor 't ras als hijzelf. Laat kittens welke als 

gezelschapsdier verkocht worden vroegcastreren of  

verkoopt uitsluitend met contractueel vastgelegd 

fokverbod. 

 


