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Wat zijn bij jou in het díerenpen -iicrir ,li- tteast op,t,ullende
yerschillen tussen rqskuÍten en ru:ltt:t ::,;:i!it'.)

le begint geen kattenhotel als je geen kattenmens bent.
Iloe is het zo gekomen?
"lk ben opgegroeid met katten, als kind al zat ik altijd
tussen de katten. Katten zijn mijn passie. Na de havo
ging ik diermanagement studeren, in Leeuwarden. Ik
volgde de opleiding tot paraveterinair, werkte een tijd als
dierenartsassistente maar tijdens mijn studie al wist ik dat

ik ooit een kattenpension wilde beginnen. Toen dat bijna
vier jaar geleden lukte, kwam er wel een soort droom uit.,'

Welke rassen zie jij het meest in jouw pension?
"Meer dan de helft van de katten die ik opvang zijn rasloos.
Ik zie hier veel Brits Kortharen, Noorse Boskatten. Maine
Coons en dan de Siamczen en Oosters Kortharen."

"Naast het uiterlijk cn de vachn crz!r:.qi.S vallen vooral
de karakterverschillen op. Britten zijn ovei het algemeen
rustig en aanhankelijk, makku-lijk in d; .,insang. ze laten
zich meestal graag oppakken. Ook ziin z: nicr altijd even
dapper en soms wat terughoudend nai,l. ;ncier.c katten toe.
Oosterse rassen zijn heel vocaal. acti.'i. .p..eis cn soms best
brutaal. Als die wakker zijn. zijn zc r aak he..l r eel aan het
bewegen. Als ze ouder wordt--n vali,-n Jie r'.'rschillen nog
veel meer op. Een oude Brit u.il in:sschien nog weleens
ergens tegenaan tikken, maar cen c,utie \bessijn hangt
nog gerust op zijn kop in de klimpaal. \laar. oerk hier geldt

dat uitzonderingen de regel ber..sris,.n. Ik ken ook best
drukke Britten en rustige Ben-ealen."
Welk ras vind je zelf het leukst?

"lk ben Noorse Boskatfan, dat ras h.''t, tk z.-11'gefokt en
ik heb nog steeds een Noor. Ilijn uru.ir-r: hadden een
boerderij - mijn yader heeft dic. nos srceis - en daar
liepen altijd al rasloze katten ronci. Oo-< clie vind ik
geweldig. Toen ik op zoek \\,as naar e;n r.a.kat rvilde ik
een ras dat niet de hele dag achter.ic aanioopt. dat een
beetje zelfstandig is. Halflangharig maar niet zo groot als
een Maine Coon. Zo ku,am ik uit bit dc \trcrrSÈ Boskat.
Een Noor is wel degelijk knullclig en aarhankelijk maar
hij kan ook zichzelf vermaken. \orcn h..bben nog een
beetje dat oerinstinct. dat i,ind ik rncroi."

Merk jij in het pension iets yutt ru\geLtctitJtit problemen
bij bepaalde rassen?
"fa, soms wel. Brits Kortharen. Perzcn en Erorics hebben
vaak last van traanoogjes. dat moet jc:e itoonhouden.
-sor.C
Bij sommige rassen zie je mecr tandpr...b1;nren en ik zie

hier ook soms vachtproblemen cn icuk. bii r.assen mct lang
haar. Onder de Burmezen ken ik cr. .!.n frJr clie snellei
geneigd zijn te gaan wildplassen. '
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"Als een kat ervaring heeft in hL.r pen:ion heeft hij
nauwelijks stress als hij hieL kLr1r1 lqrg;ien. Katten bij
wie het kattenhotel tan kleins ai.tan bek..ncl terrein is.
vinden het prima. Dat staat lo. ran hci ras. Ik merk wel
dat katten die nooit van huis ziin g;u r.sr en altijd binnen
zitten het moeilijker vinden otn in een kattenhotel te
logeren. Dat zijn toch vaak r.askart..n. Rasioze katten die
bijvoorbeeld op straat lopen oi di., in cen asiel hebben
gezeten, zijn het al gervend. Ik zou lltcnsen die een kat
aanschaffen en van plan zijn hent in een pension onder te
brengen als ze met vakantie gaan. ook altijd aanr.aden om
daar jong mee te beginnen.

Als katten hier voor een t\\'eedÈ kccr komen. ook al
was de eerste keer een jaar
-seledc'n. zie te dat ze heÍ
herkennen. Dan zoeken ze gelijk hun faloriete ligplaats
weer op en kijken ze of er nos \\'at in de roerbakjes zit.
Sommige mcnsen denken dat katru.n
goed geheugen
-ueen
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hebben, dat ze zich dingen van een jaar geleden niet
herinneren. maar hicr zie ik biina dagelijks het tegendeel.

Katten zijn slimmer dan je denkt, dat heeft niks met ras
te maken."
Gebeurt het weleens dat een kat niet gedijt in het
pension?
"Het is één keer gebeurd dat ik tegen een eigenaar moest
zeggen dat hij zijn kat de volgende keer beter thuis kon
(laten) verzorgen. Dat was toevallig een rasloze kat maar

dan wel eentje die minder goed gesocialiseerd was omdat
zijn baas hem op volwassen leeftijd had meegenomen vanuit
het buitenland. De meeste katten wennen echter prima hier.
Voor een kat die het een beetje spannend vindt is er altijd
de mogelijhheid om een hoge zitplaats op te zoeken of zich
ergens te verschuilen. Maar als een kat zich hier een week
lang verstopt omdat-ie zobang is, dan wordt daar niemand
blij van. De baas niet, de kat niet en ook ik niet."

De Noorse Boskat, het lievelingsras van Marlise.
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