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Laatst heb ik van een dekkatereigenaar te horen gekregen dat oude dekkaters in de wandelgang wandelende bankrekeningen 
worden genoemd. Bij deze wil ik u, als niet-dekkatereigenaar, uit de droom helpen; sterker nog, ik vind dat wij eigenaren met  
oudere dekkaters juist moeten koesteren en stimuleren deze oude knarren open te houden als dat voor de dekkater en eigenaar 
niet te belastend is.
Hoogte- en dieptepunten 
Als fokker van Brits Korthaar ben ik nu al een kleine tien jaar actief 
maar ik heb al vanaf 1994 Britten in huis. Dat het fokkersbestaan 
niet over rozen gaat hoef ik u niet te vertellen.  
Hoogtepunten wisselden zich af met dieptepunten. Eén zo’n 
dieptepunt was dat één van mijn fokpoezen op vijfjarige leeftijd 
HCM-positief getest werd. Ook hier hoef ik fokkers, die hier mee te 
maken hebben gehad, niets over te vertellen.
 
Uithuilen en opnieuw beginnen
Na het sluiten van deze lijnen ben ik weer opnieuw begonnen. 
Ik ben een stuk voorzichtiger geworden bij de aanschaf van 
mijn nieuwe generatie Brits Kortharen. Voor de selectie van de 
katermannen waar zij naar toe gaan geldt precies hetzelfde.  
Ik kies bij voorkeur voor een oudere dekkater. 
 

Golden Oldies
Een eigenaar van een oude dekkater kan mij veel informatie ver-
schaffen over gezondheid en vererving van de dekkater. Hij heeft 
vaak ook nog informatie over de ouders en grootouders van de 
dekkater. Een HCM-test zegt mij veel meer bij een oudere kater dan 
bij een jongere en er zijn meer kinderen van een oude kater dan 
van een jonge: dus als er een bepaalde afwijking bij nakomelingen 
zou voorkomen, is dat bij oudere katers eerder bekend dan bij 
jongere. Als een oudere dekkater nog dekt, bewijst dat ook dat hij 
zijn ‘werk’ blijkbaar netjes doet en poezen er tevreden en rustig 
vandaan komen (anders was hij wel uit de fok gehaald). Bovendien 
weten oudere dekkaters beter om te gaan met angstige en jonge 
onervaren poezen.  
 
Kampioen is geen synoniem voor dekkater
Het valt mij de laatste tijd toch al op dat veel fokkers op shows op 
zoek zijn naar jonge mooie katers met kampioenstitels, maar dat zij 

niet de minste moeite nemen zich te informeren over de afstam-
ming van deze katers. Bovendien worden deze jonge dekkaters 
vaak na een jaar of drie gesloten en herplaatst en weten we daarna 
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wat minder mooi, maar daar moet je als fokker doorheen kun-
nen en willen kijken. Oudere dekkaters worden helaas om die 
reden niet frequent bezocht met als gevolg dat de eigenaren vaak 
besluiten om ze te sluiten. Vier dekkingen per jaar is voor een oude 
knar ook niet te doen. Dood- en doodzonde is dat. Wandelende 
bankrekeningen zijn zij dus zeker niet.

Bezint eer ge begint 
Ga voordat u met uw poes naar een dekkater gaat, eerst eens 
op bezoek. Kijk hoe de dekkater gehuisvest is. Hoe is het met de 
hygiëne gesteld? Heeft hij genoeg ruimte om te bewegen? Komt 
hij ook buiten zijn dekverblijf? Hoe is zijn karakter en gezondheid? 
Een goede dekkatereigenaar kan u daar van alles over vertellen en 
zeker naarmate de kater ouder is. 
 
Oud en Jong:  beide waardevol 
Met dit artikel wil ik geen enkele dekkatereigenaar met een jonge 
dekkater schofferen want ook jonge dekkaters zijn hard nodig om 
de oude garde uiteindelijk te vervangen en, naar ik hoop, ook weer 
oude viriele dekkaters te worden.  
 
 In dit artikel treft u een aantal  foto’s aan van zeer oude knarren. 
U kunt hen waarschijnlijk vinden op de diverse dekkaterlijsten van 
de verenigingen.

helemaal niets meer over deze ‘kampioenen’. Als een kip zonder kop 
lopen deze fokkers vaak ook nog naar één en dezelfde dekkater toe, 
alsof alleen de genen van de dekkater bepalend zijn voor de kit-
tens. Ik hoef u niet te vertellen wat dat doet met de genenpool van 
ons geliefde ras. En dan heb ik het niet eens over fokkers die ook 
nog eens alle dekkaters met bloedgroep-A uitsluiten voor de fok, 

maar goed, dat is weer een ander verhaal. Het vervelende van dit 
alles is, dat áls er dan stront aan de knikker is en een grote groep 
afstammelingen van één bepaalde dekkater nare eigenschap-
pen doorgeeft, de poezeneigenaren en masse wijzen naar de 
dekkatereigenaar. Alsof de poezeneigenaren hierin geen enkele 
verantwoordelijkheid dragen.
 
Informatie 
Dus kom op fokkers, kijk eens om je heen. Er zijn genoeg oude 
knarren die gezond zijn, waarvan de dekkatereigenaar je een schat 
aan informatie kan geven over de kater. Oké, ze zijn niet zo mooi 
meer als vroeger, de oogkleur loopt terug, de vacht is misschien 


