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De beste manier om een nieuw kitten in
uw huis te introduceren.
Een nieuw kitten of kat toevoegen aan uw
huishouden kan een zeer leuke maar ook
een zeer frustrerende ervaring zijn. Dit
hangt allemaal af van de manier waarop u
uw nieuwe huisgenoot laat wennen aan
zijn nieuwe huis en huisgenoten.
Voordat u een kitten mee naar huis
neemt, moet u eerst al een paar dingen
thuis klaar hebben staan, zoals:
Koop hetzelfde soort voer als het kitten
gewend is om te eten bij de fokker. Dit
voorkomt dat het kitten diarree krijgt door
te plotseling overschakelen naar ander
voer.
In de eerste paar dagen moet u alleen het
voer geven wat u van ons mee krijgt.
Daarna kunt u geleidelijk overschakelen
naar ander voer als u dat wilt.
Ik persoonlijk heb de beste ervaring met
droogvoer Royal Canin kitten voer,
afgewisseld met Hill’s. Blikvoer kan het
beste alleen in kleine hoeveelheden worden
gegeven, aangezien de meeste bengalen
hier snel diarree van krijgen.
Zorg dat thuis een schone kattenbak klaar
staat.
Zorg dat het kitten altijd kan beschikken
over schoon drinkwater. Geef het kitten
nooit melk, ook niet zogenaamde
kittenmelk (wat in winkels te koop is), hier
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krijgen ze alleen diarree van en het is een
fabeltje dat katten melk nodig zouden
hebben.
Zorg dat het kitten iets zachts heeft om op
te kunnen liggen, zoals een mandje of een
dekentje.
Wanneer u een bengaal in huis neemt, dan
doet u er ook verstandig aan er gelijk een
hoge krabpaal bij te nemen. Doet u dat
niet, dan tovert uw nieuwe bengaal uw
meubilair om tot ware krabpalen.
En nu het belangrijkste bij de
introductie van uw kitten:
Zet uw nieuwe aanwinst apart in een kleine
kamer, met zijn eten, water en slaapplekje.
En laat het in deze kamer tot het aan u
gewend is en normaal eet.
Waarom in een kleine kamer?
U moet zich bedenken dat het kitten nog
nooit van zijn moeder is weggeweest en
ineens wordt weggenomen van alles wat
hem bekend is. Dan komt hij in een nieuwe
omgeving met allerlei onbekende geluiden
en geuren. Hij weet niet waar de kattenbak
is of waar hij drinken en eten kan halen.
Een kleine kamer is een ruimte welke groot
genoeg is voor een klein kattenkopje om te
zorgen dat het niet in paniek raakt van de
vele indrukken en hij op tijd de kattenbak
kan vinden.
Zorg er ook voor dat er in de eerste paar
dagen niet allerlei bezoek over de vloer
komt om de nieuwe aanwinst te
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bewonderen. Zeker, het is aandoenlijk zo’n
klein bengaaltje te bewonderen.
Maar het is beter dat u pas bezoek uit nodigt
wanneer het nieuwe bengaaltje helemaal aan
uw gezin en huis gewend is.
Wanneer u al andere huisdieren heeft dan moet
u deze geleidelijk aan het nieuwe katje laten
wennen en omgekeerd.
Om een nieuw kitten gelijk tussen de andere
katten te zetten is vragen om problemen.
Verzorging
Drinken
Zorg er altijd voor dat u een bakje met water
heeft staan voor uw kitten. Verschoon dit water
dagelijks.
U doet er beter aan om uw bengaaltje geen
melk te geven, ook niet zogenaamde
kattenmelk wat u in veel winkels kunt kopen.
Het is een fabeltje dat katten melk nodig
hebben. Daarnaast krijgen de meeste bengalen
hier diarree van.
Eten
Kittens hebben een kleiner maag dan
volwassen katten en ze hebben meer voedsel
nodig omdat ze nog vol in de groei zijn. Dit
betekent dat ze meerdere voedingen per dag
nodig hebben.
U kunt voor twee soorten voedingsschema’s
kiezen.
U kunt ervoor zorgen dat uw kitten de hele dag
door een bakje heeft met droogvoer, zodat het
kan eten zodra het honger heeft. Of u kunt het
kitten meerder kleine maaltijden per dag
geven.
Een kitten van 3 tot 6 maanden heeft minimaal
4 maaltijden per dag nodig.
Na de leeftijd van 6 maanden kunt u het aantal
maaltijden verminderen naar 3 maaltijden per
dag.
Pas wanneer uw kitten 9 tot 10 maanden oud
is, kunt u 2 maaltijden per dag geven.
Wanneer een bengaal dunne ontlasting heeft, is
het beter hem meerdere maaltijden per dag te
geven in plaats van 2 grote maaltijden per dag.
Het beste is om een bengaal droogvoer te
geven en niet te vaak van voer te veranderen.
Wij hebben zelf de beste ervaring met Royal
Canin, ook Hills voer wordt vaak goed
verdagen.
Voer waar kleurstoffen in zitten, zoals bij
Kitekat, Whiskas droogvoer en andere merken
die men in supermarkten kan kopen, worden
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door bengalen vaak niet goed verdragen.
Wanneer u wel naar dit voer over wilt gaan
moet u ze langzaam aan dit voer wennen. En
bekijken of de darmen van uw bengaal deze
overstap naar ander voer ook weten te
waarderen.
Het is niet noodzakelijk uw bengaal blikvoer te
geven, hoewel ze het meestal wel erg lekker
vinden. Als u wel blikvoer wilt geven, doet u
er verstandig aan slecht kleine hoeveelheden te
geven als bijvoeding. Blikvoer nooit als
hoofdvoer geven.
Niet dat blikvoer per se slecht is voor een kat,
maar veel bengalen kunnen minder goed tegen
blikvoer omdat er veel suikers in zitten. Ze
krijgen er dan diarree van.
Als u vers voer wilt geven, dan zijn er goed
kattenvoedingen verkrijgbaar die op
rauwvoeding zijn gebaseerd, zoals Carnibest
en Bibi. Rundvlees en kip kunt u rauw geven.
Geef nooit varkensvlees.
Vis moet u van te voren koken, voordat u het
aan de kat geeft.
Ontwormen
Uw bengaal kitten is al meerdere malen
ontwormd, voordat het de cattery verlaat.
Elke kat moet voor in zijn eerste levensjaar
meerdere malen ontwormd worden, ook als het
binnenshuis woont en nooit naar buiten komt.
U zul het kitten zelf moeten ontwormen op de
leeftijd van 6, 9 en 12 maanden om te
voorkomen dat hij wormen krijgt. Gebruiken
bij het ontwormen pasta welke u bij de
dierenarts kunt kopen.

Als uw bengaal
volwassen is kunt u
hem ook elk half jaar
ontwormen met
ontwormingstabletten. U dient dit
minimaal jaarlijks te
doen om te
voorkomen dat hij
wormen krijgt.
Inentingen
Wanneer u uw bengaaltje mee naar huis
neemt, krijgt u ook zijn vaccinatie boekje
mee.
Alle kittens worden bij ons tweemaal geënt
tegen kattenziekte en niesziekte, voordat ze
naar hun nieuwe eigenaren gaan.
Wanneer uw bengaal 1 jaar oud is dient u
de niesziekte enting jaarlijks te herhalen.
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De kattenziekte enting dient een keer per
twee jaar herhaald te worden.
Dit betekent dat u jaarlijks eenmaal maar
de dierenarts moet om u bengaal zijn
herhalingsentingen te laten geven. Deze
worden bijgehouden in het
vaccinatieboekje dat u met uw bengaal
heeft meegekregen.
Dierenarts
Wanneer u uw nieuwe bengaal in huis
heeft, dan dient u binnen 72 uur met uw
nieuwe aanwinst naar de dierenarts te gaan.
Laat de dierenarts de gezondheidsverklaring invullen en stuur 1 exemplaar
naar ons terug, als bewijs dat de kat gezond
was toen u het mee naar huis nam.
Wanneer u bij de dierenarts bent, kunt u
gelijk uw nieuwe bengaal bij de dierenarts
laten inschrijven. De meeste dierenartsen
sturen u een herinnering wanneer uw kat
zijn herhalingsenting moet krijgen. Op
deze manier kunt u nooit vergeten uw
bengaal op tijd te enten.
Verder is de dierenarts de aangewezen
persoon als u nog vragen heeft over de
gezondheid van u kitten.
Mocht uw kitten na een tijdje toch een
keertje ziek worden, kijk dit dan niet te
lang aan. Wanneer uw kitten langer dan 24
uur ziek is, moet u een dierenarts
raadplegen.
Beter een keer teveel naar de dierenarts
dan te weinig.

Krabpaal/Speelgoed
Bengalen zijn er actieve
en nieuwsgierige katten,
die zich snel kunnen
gaan vervelen. Ze
moeten wat te doen
hebben.
Ze zijn dol op springen en klimmen. U
doet er dan ook erg verstandig aan om een
grote klimpaal in huis te nemen, waar ze
zich in kunnen uitleven. Doet u dit niet,
dan weet een bengaal in no time uw
meubilair om te toveren tot ware
klimpalen.
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Verder houden ze veel van spelen. Dit
hoeven geen dure speeltjes te zijn. Een
propje papier, een leeg garenklosje, een
speelgoed muis en een tafeltennisballetje
zijn voor een bengaal al helemaal het
einde. Nog leuker is het als u zelf mee doet
in dit spelletje.
Houd er rekening mee dat bengalen er
nieuwsgierig zijn en overal in gaan zitten.
Dus ook in openstaande wasmachines e.d.
Dus kijk eerst of er geen bengaal in zit
voordat u een machine aanzet.
Verder zijn veel bengalen dol op water.
Wanneer u een bengaal heeft die telkens
zijn waterbak leeg schept, is het beter om
hem een teiltje met water te geven. En dit
teiltje ergens te zetten, waar u het niet erg
vindt dat de vloer nat wordt. Dit gedrag
afleren is een zeer zware klus, wat meestal
tot mislukken is gedoemd.
Eigendomspapieren
Cattery Batifoleurs is een cattery die bij
The International Cat Association (TICA)
is geregistreerd. Dit is een Amerikaanse
overkoepelende organisatie, waar veel
bengalen fokkers in de wereld bij
aangesloten zijn. Daarnaast is de cattery
aangesloten bij de Nederlandse vereniging
Cats and Tulips.
De stamboom krijgt u pas toegestuurd
nadat u uw bengaaltje heeft laten
castreren/steriliseren en de
castratieverklaring heeft opgestuurd naar
de fokker. Deze wijze van handelen is
helemaal conform de regels van de TICA
en Cats and Tulips. En wordt gedaan om
ongebreideld vermeerderen van katten
tegen te gaan.
Alle kittens die naar hun nieuwe eigenaren
gaan hebben een microchip, welke in de
nek is aangebracht. De gegevens van de
kat staan hierdoor geregistreerd bij de
Stichting Nederlandse Databank
Gezelschapsdieren. Wanneer u uw bengaal
mee naar huis neemt, zullen wij er zorg
voor dragen dat u bij deze Stichting
geregistreerd staat als eigenaar van de kat.
U krijgt dan na een paar weken hierover
een kaartje toegestuurd van deze Stichting.
Op dit kaartje staat u als nieuwe eigenaar
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vermeld. Mocht u in de toekomst
verhuizen, dan dient u de nieuwe
adresgegevens door te geven aan deze
Stichting.
Op deze manier kan men u altijd als de
eigenaar achterhalen, wanneer uw bengaal
toch een keertje ontsnappen.
Alle dierenartsen en dierenasiels in
Nederland hebben apparatuur in huis om
de het nummer van de microchip te lezen.
Wanneer ze dit nummer door geven aan de
Stichting, dan weten ze u altijd als eigenaar
te traceren.

balkon heeft, kunt u ook uw balkon met
gaas afschermen. U moet dan wel heel het
balkon afschermen en niet alleen tot de
hoogte van de balustrade. Een bengaal
heeft geen enkele moeite om op een
balustrade te springen en als hij een vogel
voorbij ziet vliegen, kan hij er
onbedachtzaam achter na springen.

Buitenverblijf
Tegenwoordig is er in Nederland zoveel
verkeer, dat het voor een kat niet meer
veilig is om los buiten te lopen. De kans
dat hij wordt overreden is groot.
Het is dan veiliger voor de kat om hem
binnen te houden. Wanneer u voor
voldoende afleiding zorgt voor de kat, is
dit geen probleem.
Verder lopen er ook nog een heleboel
mensen in Nederland rond dit het niet zo
op hebben met katten. Sommige gaan zelfs
zo ver dat ze denken het recht te hebben
katten te vergiftigen of op een andere
manier te doden. Alleen omdat ze geen
katten in hun tuin dulden.
Daarnaast lopen er ook mensen rond die
denken dat als ze een mooie kat zien, het
gewoon mee naar huis kunnen nemen.
Vooral in de grote gemeenten van
Nederland verdwijnen op die manier de
nodige raskatten.

Irene van Belzen
Telefoon: 013-53.55.601. Tussen 20 en 22
uur.
Email: ivbelzen@xs4all.nl

Mocht u na het lezen van de informatie
nog vragen hebben, dan kunt u altijd
contact met mij opnemen:

Wanneer u uw bengaal toch van de
buitenlucht wil laten genieten, dan kan dit
ook op een kat veilige manier door een
buitenverblijf te maken voor de kat.
U kunt dit zelf maken of een bedrijf
hiervoor inschakelen. Wanneer u een
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