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In 2014 bezochten we een kattenshow en werden we 
verliefd op dit mooie kattenras. Niet veel later 
mochten we onze eerste Maine Coon in ons gezin 
verwelkomen: Indivar, een Black Smoke kater (kastraat). 
  
In 2015 volgde onze poes Joy, een Black Silver Tabby. 
Zij vormde de basis van onze cattery. Een jaartje 
later volgde Gwen, een mooie tortie waarmee we een 
tweede lijn wilden uitbouwen. 
  
Aangezien wij van in het begin gezond en 
verantwoord willen fokken zijn al onze volwassen 
katten getest op erfelijke ziektes zoals: HCM, PKD, 
PKD-def, SMA, PL en HD. 
  
Verder proberen we steeds om het inteeltcijfer zo 
laag mogelijk te houden. Hiervoor werken we samen 
met enkele outcross catteries. 

Je zal bij Of Coons Heaven vooral het klassieke en 
gematigde type Maine Coon terugvinden. 

Introductie

Gwen Van de Kerselaar



Types
Oud type? Nieuw type? Extreem type?
Rasstandaard?             Hoe zit het nu?!

Dit onderwerp heeft al veel discussies gestart op shows 
tussen fokkers en keurmeesters en tussen fokkers onderling. 
Iedereen leest en interpreteert de rasstandaard op zijn eigen 
manier. Hierdoor is het, naar onze mening, vrij troebel 
geworden wat nu precies juist is en wat niet. 

Wanneer je bekijkt hoe de Maine Coon veranderd is door heen 
de jaren kan je bijna niet meer zeggen dat het om één en het 
zelfde ras gaat. Wij vinden dit jammer en zullen er dan ook 
alles aan doen om de oorspronkelijke look niet verloren te 
laten gaan. 

We hebben onze familielijnen geselecteerd met dit doel in ons 
achterhoofd. Hierbij is gebleken dat deze lijnen zich ook 
perfect uitlenen tot het fokken volgens de outcross principes. 

Bij outcross wordt er gefokt met katten die zo veel mogelijk 
onverwant zijn met elkaar. Dit resulteert in kittens met een 
lager inteeltpercentage en een sterkere gezondheid. 

Meer informatie rond het oude type Maine Coon en outcross 
kan je op de website van Pawpeds terug vinden.



Goede types Slechte types



Bij de Maine Coon komen tal van kleuren en patronen voor. 
Echter is het wel zo dat zaken zoals point, burmese, 
chocolate, cinnamon, ... bij de Maine Coon niet mogen 
voorkomen. Ze worden dan ook als ongewenst beschouwd. 

• Witte kleur 

Wit is geen kleur op zichzelf, maar zit als het ware als een 
jasje over een andere kleur. 

• Effen kleuren 

Zwart, blauw, rood, crème, black tortie, blue crème tortie 

•  Smoke    
(Effen + zilver) 

Black smoke, Blue smoke, Red smoke, Crème smoke, Black 
tortie smoke, Blue Crème tortie smoke 

• Tabby    
(Streepjes patroon: blotched, mackerel & spotted) 

Black tabby, Blue tabby, Red tabby, Crème tabby, Black 
tortie tabby, Blue crème tabby 

            

• Silver tabby  
(Streepjes patroon: blotched, mackerel & spotted) 

Black silver tabby, Blue silver tabby, Red silver tabby, crème 
silver tabby, Black silver tortie tabby, Blue crème silver 
tortie tabby 

• Bi/tri-colour, harlekijn en van 

Dit zijn alle bovengenoemde kleuren (behalve wit) met een 
deel wit in de vacht.

Van links naar rechts: black silver tortie tabby - black tortie 
tabby - black smoke

Kleuren
Een regenboog aan kleuren



Wanneer je op zoek gaat naar de fokker van jouw toekomstig 
kitten(s), is het belangrijk erop te letten dat deze de 
ouderdieren goed test op erfelijke aandoeningen. Bij 
voorkeur is er een testgeschiedenis beschikbaar die 
meerdere generaties terug gaat.  

Wat moet er dan precies getest worden? 

HCM - Hypertrofische CardioMyopathie 

Dit is een aandoening waarbij de hartwand verdikt en het 
hart en de bloedsomloop niet meer normaal kunnen 
functioneren. Voor deze aandoening wordt er getest via 
DNA, maar nog véél belangrijker zijn de echo’s die twee- of 
driejaarlijks bij een erkende cardioloog worden gemaakt. 
Blijf weg bij een fokker die enkel via DNA test! 

PL - Patella Luxatie 

Bij PL zit er meer spelling op de knieschijf dan normaal. De 
knieschijf kan tijdens het lopen of springen buiten zijn groef 
komen waardoor de kat pijn heeft. Bij lichte varianten schiet 
de schijf meestal vanzelf weer op zijn plek, bij zwaardere 
gevallen is een operatie aangewezen. 

SMA - Spinale Musculaire Atrophie  

Bij deze aandoening is er iets mis met de motorische 
zenuwcellen in het ruggenmerg, die uitlopers hebben naar 
de spieren. Hierdoor ontstaat er spierzwakte die meestal op 
een leeftijd van drie maanden zichtbaar wordt. Het begint 
steeds met een verzwakking in de achterpoten en 
uiteindelijk zijn de katten niet meer in staat te springen. Er 
is geen behandeling mogelijk. In de meeste gevallen wordt de 
kat ingeslapen. 

HD - Heup Dysplasie 

HD is een aandoening aan de heupgewrichten van de kat. De 
heupkop past niet mooi in de daarvoor voorziene heupkom, 
waardoor bot tegen bot schuurt met pijn voor de kat als 
gevolg. Katten zijn meesters in het verbergen van pijn en bij 
de lichte vorm van HD zal je dan ook als eigenaar niets 
merken. Bij de ergere varianten zal de kat veel pijn lijden, ze 
zal kreupel lopen en absoluut vermijden om te springen. In 
het ergste geval is een operatie nodig waarbij de heupkop 
verwijderd wordt. Om een kat te screenen op HD is een x-
ray van de heupen nodig.

Gezondheid
Gezondheid op de eerste plaats



Naar buiten?

De Maine Coon is perfect gelukkig als binnenkat. indien 
je echter de mogelijkheden hebt en hiervoor de nodige 
inspanningen wil doen, is het ook mogelijk om hen ook 
wat buitenlucht te gunnen. 

De vacht van de Maine Coon is bestand tegen regen, 
wind en zelfs sneeuw. Indien ze de kans krijgen zal je hen 
dus ook bij minder mooi weer buiten aantreffen. In de 
zomer genieten ze er van heerlijk in de zon te liggen 
luieren. Het komt er wel op aan om zowel in de zomer als 
de winter voldoende bescherming tegen de elementen 
te bieden en er voor te zorgen dat ze weer binnen 
kunnen indien ze dit wensen. 

Wanneer je van plan bent om je kat buiten te laten, moet 
dit wel op een veilige manier gebeuren. Dit komt omdat 
de Maine Coon, net zoals vele andere rassen, na jaren 
van selectief fokken een echte binnenkat geworden is. 
Ze zijn hun instincten verloren en kunnen haast niet op 
zichzelf overleven in de natuur. Ze zijn zich ook helemaal 
niet bewust van mogelijke gevaren. Zo worden vele 
raskatten die vrij buitenlopen slachtoffer van 
verkeersongelukken. 

Is de Maine Coon een binnenkat? 
Mag ik mijn Maine Coon buiten laten? 



Verder is er ook kans op diefstal, want deze 
lieve kat zou zowat met iedereen durven 
meegaan. Tenslotte moet je ook nog 
rekening houden met zaken zoals 
vergiftiging en dat niet iedereen graag een 
vreemde kat in zijn tuin heeft rondlopen. 
Denk maar bijvoorbeeld aan duivenmelkers 
of mensen met volières. 

Gelukkig zijn er creatieve mensen en 
ondernemers die hierin meedenken. Zo zijn 
de kattenrennen en cat-proof tuinen 
ontstaan. Het is een investering die je zeker 
zou moeten maken als je van plan bent om je 
kat buiten te laten. De meeste 
kattenrennen zijn gemaakt uit sterke en 
duurzame materialen en kunnen dus vele 
jaren mee. 

Een ander alternatief is een harnasje met 
leiband.



Geen eenzaam kitten
Wij plaatsen geen kittens in een gezin waar hij/zij de 
enige kat zal zijn. Maine Coons zijn heel sociale dieren en 
hebben dan ook nood aan een soortgenoot.  

Dit kan een tweede Maine Coon zijn, maar even goed een 
kitten van een ander ras met een vergelijkbaar karakter 
en energielevel. We denken hierbij bijvoorbeeld aan 
Noorse Boskat, Sibeer, Ragdoll, ... of een leuk kitten uit 
het asiel. 

2 kittens uit het zelfde nest vormen vaak een heel 
hechte band en zijn haast onafscheidelijk. Ze vinden 
niets leuker dan samen kattenkwaad uit te halen, elkaar 
te wassen en samen te slapen. Even goed kunnen het 
kittens zijn uit twee verschillende nesten die niet zo veel 
verschillen in leeftijd. 

Indien je al een volwassen kat hebt die nog jong en speels 
is kan er eventueel wel 1 kitten bij. Maar dit moet per 
situatie even bekeken worden. Dit is iets dat we graag 
met jou/jullie bekijken.





Indien zowel wij als jij/jullie een goed gevoel over houden aan 
het persoonlijke kennismakingsgesprek kan je op onze 
wachtlijst worden geplaatst. We zullen steeds proberen jou 
te informeren op welke positie jij staat en hoelang je 
vermoedelijk zal moeten wachten. Wij verwachten van jou 
dat je deze plaats enkel accepteert indien je bereid bent 
geduldig je beurt bij ons af te wachten. Indien het wachten 
toch voor jou te lang zou duren, geef dit dan meteen aan, zo 
kunnen wij jou eventueel doorverwijzen en je plaats aan 
iemand anders toekennen. 

Wanneer er een aantal kittens worden geboren zullen wij 
hetzelfde aantal personen van de wachtlijst op de hoogte 
brengen. Wanneer de kitten drie weken oud zijn, mogen ze 
voor het eerst bezoek ontvangen, weliswaar op een veilige 
afstand. Ze zijn immers nog klein en fragiel. Wanneer de 
kittens zes weken oud zijn kan er een keuze gemaakt 
worden, ook hier wordt de volgorde van de wachtlijst 
gerespecteerd. Voor diegene die een poesje wensen zal het 
wachten nog iets langer duren. De reden hiervoor is dat wij 
meestal zelf een poesje willen bijhouden om mee verder te 
fokken. Wij kunnen pas met acht weken beoordelen welk 
poesje het beste geschikt zal zijn om mee verder te fokken. 
Een andere uitzondering is wanneer een andere fokker zich 

heeft aangemeld voor de wachtlijst van een specifieke 
combinatie. Fokkers hebben altijd eerste keuze.  

Op het moment dat je jouw kitten uitkiest wordt een 
document opgesteld om het kitten voor jou te reserveren 
en betaal je het voorschot. Vervolgens ben je elke week 
welkom om jouw kitten bij ons te komen bezoeken. Wanneer 
de kittens twaalf weken oud zijn gaan ze langs bij de 
dierenarts voor hun castraties en sterilisaties. Een weekje 
later mogen ze verhuizen. 

Wachtlijst en procedure
Hoe gaat het verder na jouw kennismakingsgesprek?



Drinken

Alleen maar voordelen voor je kat. 

Katten hebben van nature uit geen goede dorst-reflex. 
Stromend water stimuleert het drinkgedrag bij katten. 

Dit zorgt er voor dat je katten meer gaan drinken, wat 
de gezondheid van hun nieren ten goede komt. 
Nierziektes is een van de meest voorkomende 
ouderdomskwalen bij katten.

Stromend water om van te drinken?



Een kat is een echte carnivoor. Net als bij alle andere 
katachtigen (Europese Wilde Kat, Lynx, Leeuw, Tijger, …) 
hebben ze een spijsverteringsstelsel gespecialiseerd in het 
verwerken van vlees. Kleine katachtigen zullen in het wild 
hoofdzakelijk prooien als knaagdieren, vogels, hagedissen, 
insecten en occasioneel vis eten. Daarnaast durven ze ook 
op grassen of bepaalde planten knagen. Echter eten ze geen 
vruchten of granen. 

Daarom hebben katten de dag van vandaag dus nog steeds 
behoefte aan een dieet dat zo dicht mogelijk aanleunt bij wat 
hun neefjes en nichtjes in de natuur eten. Dit moet je steeds 
in je achterhoofd houden wanneer je een bepaald type of 
merk van voedsel gaat kiezen. Neem steeds even de tijd om 
de ingrediëntenlijst op de verpakking te analyseren. De 
meeste brokken bevatten namelijk een heleboel 
ingrediënten en stoffen die een kat helemaal niet nodig heeft 
en die dus gewoon rechtstreeks in de kattenbak belanden. 
Dus meer, grotere en stinkende drollen. Op de lange termijn 
heeft dit uiteraard ook effect op de algemene gezondheid 
van de kat. Denk hierbij maar aan de grote hoeveelheid 
zouten die de nieren aantasten. En laten de nieren net iets 
heel gevoelig zijn bij katten (zie ook bij “Drinken”). 

Voeding
Een kleine tijger in huis Droogvoer

Het probleem bij droogvoer is dat deze meestal een 
heleboel granen bevat. Granen moet je bekijken als 
koolhydraten. Een kat heeft helemaal geen behoefte aan 
koolhydraten. Wanneer je een droogvoer kiest moet je 
proberen om de totale hoeveelheid koolhydraten zo laag 
mogelijk te houden. Fabrikanten zijn “slim” en stellen de 
ingrediëntenlijst zo op dat je niet eenvoudig kan zien hoe 
het precies zit. Er is steeds wat rekenwerk voor nodig. We 
begrijpen dat niet iedereen zo ver wil gaan om van een 
heleboel merken de samenstelling te berekenen. Wij hebben 
even de tijd genomen om enkele merken en soorten in een 
vergelijkende tabel op te nemen en zo voor jou de analyse 
uit te voeren (Zie tabel volgende pagina).  

Het voer in de groene kleuren is van een goede kwaliteit en 
bevat een lager aandeel koolhydraten. Het voer in de gele 
kleuren is van gemiddelde kwaliteit en moet worden 
aangevuld met natvoer en/of rauw voer. Tenslotte heb je 
nog het voer in de rode kleuren, wij willen dit voer strikt 
afraden. Dit voer bevat namelijk meer onbruikbare stoffen 
dan goede en bevatten bovendien veel kunstmatige 
toevoegingen (smaakstoffen, kleurstoffen, ...) en zouten.



Deze tabel is tot stand gekomen door onze persoonlijke analyse en mening.



Natvoer is essentieel voor je kat omdat hier altijd vocht inzit. Zoals eerder aangehaald is de kat van nature een slechte 
drinker, dus alle beetjes helpen. 

Dit betekend echter niet dat elk blikvoer ook van goede kwaliteit is. De hoeveelheid eiwitten en de bron hiervan is 
belangrijk. Daarnaast moet je ook kijken hoeveel koolhydraten en minder goede ingrediënten erin zitten. 

Wat verstaan we onder kwalitatief natvoer? 

• Veel eiwit, voor het onderhoud van spieren, botten, organen en huid. 

• Weinig koolhydraten, omdat dit voor darm irritaties zorgt. 

• Ingrediënten van een zo goed mogelijke kwaliteit. 

• Vocht in de voeding, want katten zijn slechte drinkers. 

Enkel voorbeelden van goed natvoer: 

• Animonda Carny Adult/kitten (alle smaken) 

• Bozita (alle smaken) 

• Feringa vleesmenu 

• Wild Freedom 

• Wildcat Adult (Andrha, Bhadra, Tanganika)

Natvoer
Of beter gezegd, blikvoer



Barf 

Barf is een acroniem voor Bones And Raw Food.  

Deze term wordt gebruikt voor het zelf samenstellen van een rauw menu voor jouw kat. Dit is niet 
eenvoudig omdat je steeds moet gaan berekenen of jouw kat voldoende en gevarieerde 
voedingstoffen binnen krijgt. Dit dieet staat echter wel het allerdichtste bij wat ze in de natuur 
zouden eten. 

Als aanvulling 

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om rauwvoer als primaire voedingsbron te kiezen. Echter 
willen we wel warm aanbevelen om dit af en toe toch aan te bieden als aanvulling op hun dagelijks 
dieet. Zeker wanneer je voor een droogvoer uit de gele kleuren hebt gekozen. (Zie tabel droogvoer)  

Wat is ideaal om te voeren in dit geval?  

Kipfilet (versneden in stukjes), versneden biefstuk of stoofvlees, lamsvlees, kalkoen,... . Het is sterk 
afgeraden om rauw varkensvlees aan een kat te voeren. Daarnaast willen we nog meegeven dat 
gebakken of gekookt vlees voor een kat geen voedingswaarde heeft, het moet rauw aangeboden 
worden.

Rauw
Natuurlijker kan gewoon niet

KVV 

KVV staat voor Kant en klaar Vers Vlees. 

Alle ingrediënten die je kat nodig heeft zijn vermalen in de juiste verhoudingen. KVV komt 
meestal in de vorm van een worst, hamburger of vleesblok die diepgevroren zijn. Het enige wat jij 

hoeft te doen is, de portie die je kat nodig heeft te ontdooien en te serveren. KVV is een zeer 
natuurlijke manier van voeren. Het verschil met Barf is dat hier de botten mee vermalen zijn en 

bij Barf de kat dit zelf nog moet doen. 



Vachtverzorging
Veel haar, maar weinig werk

Alles aan de vacht van de Maine Coon laat zien dat ze 
bestand zijn tegen een ruig en koud klimaat. Ondanks 
zijn dikte klit de vacht gelukkig niet heel erg. Dat 
betekent dat het vacht-onderhoud zich beperkt tot het 
om de paar dagen even doorkammen met aandacht voor  
de plekken die gevoelig zijn voor klitvorming (oksels, 
liezen en de broek). Omdat de staart zo lang en flink 
behaard is, mag ook die niet vergeten worden. In de 
ruiperioden is het verwijderen van dood haar wat vaker 
nodig. Dit is vooral essentieel als de kat van dikke 
wintervacht naar de veel dunnere zomervacht gaat. 

De Maine Coon in bad? 

Het wassen van een Maine Coon is eigenlijk enkel nodig 
als de kat om een of andere reden erg vies is geworden. 
Doe dit steeds met een speciale kattenshampoo. 
Sommige katten laten het wassen goed toe en raken 
hier snel aan gewend. Voor katten die dit écht niet willen 
bestaat er droogshampoo.



Krabpaal

Zoals je ongetwijfeld weet is de Maine Coon geen kleine, 
lichte kat. Een stevige en grote krabpaal is dus 
noodzakelijk. Het is vooral belangrijk dat de stammen 
dik genoeg zijn om niet onder het gewicht van de kat 
door te buigen. Daarnaast moeten de ligplaatsen groot 
genoeg zijn voor de katten, zodat ze ook languit kunnen 
liggen. Let er ook op dat de voetplaat zwaar genoeg is, 
zodat de paal niet omvalt wanneer de kat van op de 
grond naar een hoger gelegen plekje springt. 

Als tip willen we nog meegeven om voor een paal te 
kiezen waarvan al het textiel (zoals kussens) 
verwijderbaar is. Zo kan je ze in de wasmachine steken. 

Er zijn tal van palen beschikbaar die voor Maine Coons 
kunnen dienen. De prijzen variëren van € 150 tot meer 
dan € 1000. De duurdere palen zijn meestal wel de 
investering waard. Ze gaan bijvoorbeeld véél langer mee 
en blijven er ook heel lang goed uit zien omdat ze 
vervaardigd zijn van kwalitatieve materialen. 

Wij hebben doorheen de jaren heel wat krabpalen 
uitgetest van verschillende merken. Wij zijn heel 
tevreden van Drapaki Rufi en willen geen andere meer.

Het investeren waard



Kattenbak

Kattenbakken, ze zijn er in alle soorten, modellen en maten. Voor 
Maine Coons kies je best voor een zo groot mogelijk exemplaar.  

Katten houden van open bakken. Dit is echter niet voor iedereen 
haalbaar, zeker waneer de bak zichtbaar in de woning staat. Een 
goed alternatief is dan een Hop-In kattenbak. Deze bied meer 
ruimte aan de kat, maar is toch gesloten. Daarnaast is er nog het 
bijkomend voordeel dat ze er geen grind of andere vuiligheid uit 
kunnen gooien. Bij het verlaten van de hop-in passeert de kat nog 
even een rooster, waarbij eventueel grind nog van de pootjes weer 
in de bak valt.  Je gebruikt bij gewone kattenbakken fijn 
samenklonterend grind. Je mag dit wegwerpen bij het restafval. 

Daarnaast bestaat er nog een geheel apart systeem van het merk 
PeeWee. Hierbij is de bak opgebouwd uit meerdere lagen met een 
rooster. Je gebruikt op deze bak houtkorrels. Die mag je 
wegwerpen op de composthoop of bij het restafval. Wij hebben 
geen persoonlijke ervaring met dit systeem, maar we hebben er al 
positieve verhalen over gehoord. 

Tenslotte zijn er ook nog automatische kattenbakken (robots). Dit 
is een duurdere investering. Voor 2 of 3 katten valt dit te 
overwegen. Bij meer katten raakt de motor snel overbelast en heb 
je snel last van technische storingen.

Omdat ook de koning van de sofa wel 
eens naar het toilet moet



Spel & beloning

Een kat is van nature een jager. Het is dan ook goed voor 
hun mentale welzijn dat ze deze instincten kunnen uiten. 
Daag ze uit om op jacht te gaan in de woonkamer. Dit 
kan door hen heel aantrekkelijke speeltjes te geven. 
Denk hierbij aan knisperballen, trappelkussens met 
kattenkruid of valeriaan, speeltjes met pluimpjes, … . 
Om het speelgoed interessant te houden is het 
belangrijk om regelmatig bepaalde speeltjes op te 
bergen en andere in te plaats te geven. Zo lijken ze 
steeds “nieuw” en interessant. 

Daarnaast kan je ook actief met je katten gaan spelen. 
Hierbij denken we aan allerhande soorten hengels (met 
pluimen, met leer, met muisjes, …). Ze moeten als het 
ware proberen om een bewegende prooi te vangen. Sluit 
het spel steeds af door hen te belonen met snoepjes. In 
hun hoofd komt dit overeen met jagen, een prooi vangen 
en ze uiteindelijk ook opeten.  

Spelen is de beste manier om snel een sterke band met 
jouw kat op te bouwen en voorkomt dat de kat zich gaat 
vervelen wat kan leiden tot ongewenst gedrag.

Ga met je kleine tijger op jacht in de 
woonkamer



De eerste dag
Laat het avontuur beginnen

Je komt je kitten afhalen met een goede, stevige 
draagmand. Koop deze meteen groot genoeg, zodat deze 
ook sterk genoeg is wanneer je Maine Coon volwassen is. 
Indien je 2 kittens afhaalt, mogen ze samen in 1 grote 
draagmand.  

Het kan zijn dat je kitten tijdens de autorit een beetje 
onrustig is. Dit is volkomen normaal en meestal gaat dit 
na enkele minuten vanzelf over. 

We raden je aan om je kitten meteen na thuiskomst op 
de kattenbak te zetten. Laat het kitten van daaruit de 
rest van de woning verkennen. Zo ben je zeker dat hij/zij 
zeker steeds de weg naar de kattenbak kan terugvinden. 

Laat je kitten vooral zelf op ontdekking gaan. De meeste 
kittens zijn dapper genoeg en hebben hier geen 
aanmoediging voor nodig. De kans is groot dat het 
kitten jou zal komen opzoeken eens het zijn weg wat 
gevonden heeft.



Introductie met andere huisdieren
De weg naar succes

Hoewel elk kitten een ander, uniek karakter heeft kunnen onze tips zeker hulpzaam zijn.  

Zorg er voor dat andere dieren even in een aparte ruimte zitten wanneer het kitten voor het eerst op ontdekking gaat. Het 
kitten leert zo al de geuren van de andere dieren kennen.  

Vervolgens kan je voorzichtig de andere dieren (1 voor 1) met het kitten laten kennis maken. Kijk hoe ze met elkaar omgaan. 
Bij spanningen kan je proberen om ze af te leiden met een spelletje (hengel).  

Een andere goede methode is om ze op een afstandje van elkaar te voeren en de bordjes steeds wat dichter bij elkaar te 
zetten.



Maine Coons Cattery Of Coons Heaven 

Yannick De Laet & Nick Mergits 

www.ofcoonsheaven.be
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