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Brits Langhaar
Brits Korthaar katten werden rond 1870 in Groot-Brittannië gefokt uit mooie huiskatten,
waarna het inkruisen met Perzische katten ervoor zorgde dat het ronde en gedrongen type
en de teddybeer expressie van de Brits Korthaar werd vastgehouden. Veel Brits Korthaar
katten dragen dan ook het langhaar gen en is het mogelijk dat in een nest uit twee Brits
Kortharen, Brits Langhaartjes geboren worden. Ook wel liefkozend “pluisjes” genoemd.
Sinds 2012 is de Brits Langhaar erkend bij de FNK en sinds 2017 ook bij de FiFé. Dit houdt in
dat dit ras stambomen krijgt van verenigingen die aangesloten zijn bij de FNK, FiFé en Tica.
Ze kunnen hun titels behalen bij deze verenigingen.
Uiterlijk
Een Brits Langhaar is qua bouw hetzelfde als de Brits Korthaar, maar dan voorzien van een
halflang harige vacht.
Brits Langhaar katten zijn middelgrote tot grote katten op redelijk korte, stevige en rechte
poten. Als je een Brits Langhaar ziet, behoort hij rond uit te stralen, een ronde kop met volle
wangen, kleine oortjes, stevige kin en grote ronde ogen. De dikke pluimstaart is breed, kort
en heeft een rond uiteinde.
De ogen zijn groot en rond. Ze kunnen verschillende kleuren (knaloranje, helder blauw of
mysterieus groen) hebben, afhankelijk van de kleur van de vacht.
De neus is kort en breed en de neusaanzet mag niet te "plat" zijn, maar moet in een lichte
welving in het voorhoofd overgaan.
De kin is stevig en goed ontwikkeld.
Volwassen katers hebben een massievere kop dan poezen.
De kleur en de vachttekening van de Brits Langhaar is zeer divers. De vacht mag egaal-,
twee- en driekleurig zijn, daarnaast zijn er nog aftekeningen met golden, zilver, colourpoint
en tabby. Aftekeningen met zilver zijn de uiteinden van de haren donkerder gekleurd.
Colourpoints hebben een wit lijf met gekleurde poten, staart, kop en oren. Tabby’s hebben
patronen in hun vacht (strepen, stippen, grote vlekken).
De volledige rasstandaard kunt u vinden op www.britslanghaar.com
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Karakter
Brits Langhaar katten staan bekend om hun gelijkmatige en aangename humeur. De meeste
katten zijn uiterst verdraagzaam en vriendelijk en hebben een groot aanpassingsvermogen.
De kittens zijn tot op een leeftijd van ongeveer een tot twee jaar net zo speels als andere
katten, maar daarna worden de meeste wat minder actief en laten ze hun aanwezigheid
nooit zo nadrukkelijk blijken. Het ligt niet in hun aard om luidruchtig om aandacht te vragen,
ze kunnen zichzelf redelijk goed bezighouden. Soms liggen ze uren ergens te slapen, maar ze
houden er ook van om geknuffeld en geaaid te worden. Ondanks hun zachte karakter vinden
Brits Langhaar katten niet altijd alles maar goed, ze blijven hun eigen karakter behouden en
als ze het ergens niet mee eens zijn zullen ze dat zeker laten merken.
Beweging en activiteiten
De meeste Brits Langharen zijn speels en actief en het is daarom goed om speelgoed voor
uw Brits Langharen in huis te hebben. Favoriete speeltjes zijn muizen, balletjes, hengeltjes
enzovoort. Ruim hengeltjes na het spelen wel op aangezien ze vast kunnen komen te zitten
in het touwtje.
Daarnaast is een goede stevige krabpaal voor een Brits Langhaar een must.
Socialisatie en opvoeding
Het is heel belangrijk dat een kitten goed gesocialiseerd wordt. Socialiseren betekent dat het
dier went aan mensen, aanrakingen, allerlei verzorgende handelingen zoals borstelen en
nagels knippen, (vreemde) geluiden en andere dieren. Wanneer een kat niet goed
gesocialiseerd wordt, kan het dier gaan lijden aan stress en angst. Dit kan resulteren in
medische problemen, zoals huidproblemen en problemen met het immuunsysteem. Ook kan
een kat gedragsproblemen ontwikkelen zoals bijvoorbeeld onzindelijkheid, angst of agressief
gedrag. De socialisatieperiode van kittens ligt hoofdzakelijk tussen de leeftijd van twee tot
zeven weken. Er wordt daarnaast verondersteld dat katten ook een zogenaamde tweede
socialisatieperiode kennen, die doorloopt totdat de kat veertien weken oud is.
Kittens mogen volgens de wet pas bij de moeder weg bij een leeftijd van minimaal zeven
weken. Een fokker die aangesloten is bij de rasvereniging, zal zijn kittens pas meegeven
wanneer deze tenminste dertien weken oud zijn. Mocht het kitten naar het buitenland
verhuizen dan mag hij pas verhuizen met 15 weken in verband met de rabiës enting. Dit
betekent dat de socialisatieperiode deels of zelfs geheel plaats vindt bij de fokker. Let er
daarom bij aanschaf van een kitten op dat de fokker uitgebreid aandacht besteedt aan de
socialisatie van uw toekomstige kitten.
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Verzorging
Brits Langhaar kittens worden geboren met een korte vacht. Wanneer de kittens ongeveer
vier weken oud zijn, gaat de vacht zich verder ontwikkelen. Het is aan te bevelen om kittens
vanaf het eerste moment al te wennen aan een regelmatige vachtverzorging, zodat dit op
latere leeftijd geen problemen geeft. Een Brits Langhaar moet gemiddeld eens per week
gekamd worden, tijdens de seizoenswisselingen is het aan te raden uw kat vaker te kammen.
Probleemzones zijn vaak in de oksel, liezen of achter bij de broek. Klitten en vervilten
kunnen leiden tot (ernstige) huidproblemen, daarom is een goede vachtverzorging
noodzakelijk.
Bij de vachtverzorging kunt je het beste gebruik maken van twee metalen kammen (grove en
een fijne kam) en een borstel. Gebruik geen plastic borstels of kammen omdat de haren daar
statisch van kunnen worden en er meer kans op klitten is. Ook het gebruik van een
furminator wordt ten zeerste afgeraden. in eerste instantie haal je er een hoop haar mee uit
maar je snijdt de vacht ook helemaal stuk. Zodra de vacht dus weer terug komt, beginnen de
problemen.
Kam eerst met de grove kam de kat helemaal door, vergeet
hierbij de onderlaag niet. Als de kat helemaal door te kammen
is, kun je hem daarna kammen met de fijne kam (geen
vlooienkam!). Borstelen vinden de Brits Langharen vaak
heerlijk, alleen haal je daar niet alle knopen mee weg.
Aangezien de vacht per Brits Langhaar verschillend is en er
getracht wordt te fokken op Brits Langharen met een
makkelijk te onderhouden vacht, zal een enkele Brits Langhaar
toch een moeilijkere vacht hebben. Lukt het je niet om zelf de vacht goed te onderhouden,
ga dan twee à drie keer per jaar naar een kattentrimmer.
Een kattentrimster kan ook uitleg geven, zodat het onderhoud makkelijker wordt.
De nagels kunnen eventueel geknipt worden als deze te lang worden. Hier zijn speciale
tangetjes voor, alleen de uiterste puntjes hoeven eraf. Indien een kat voldoende
krabgelegenheden heeft (krabpaal bijvoorbeeld) zou het in principe niet nodig hoeven zijn.
Belangrijk is ook om de luchtvochtigheid in huis in de gaten te houden, hoe droger het is in
huis hoe sneller er vaak klitjes in de vacht ontstaan.
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Ziekten en erfelijke aandoeningen
Hypertrofische Cardiomypathie (HCM) kan voorkomen bij de Brits Langhaar. Dit is een
erfelijke afwijking aan het hart, waardoor de hartspier niet naar behoren kan functioneren
en daardoor verdikt.
Deze katten hebben een lage levensverwachting (5-10 jaar). Symptomen kunnen zijn
lusteloos, weinig energie, snel moe, blauwe tong, bloedproppen waardoor verlammingen
kunnen ontstaan.
Helaas bestaat hier (nog) geen DNA test voor en kunnen katten alleen getest worden door
middel van een echo. Dit blijft een moment opname en om deze reden is het belangrijk dat
ouderdieren met regelmaat getest worden.
Een andere erfelijke afwijking kan zijn is Polycystic Kidney Disease (PKD). Bij deze afwijking
worden de nieren aangetast door cystes, waardoor de nierfunctie achteruit gaat. Klachten
ontstaan meestal pas op latere leeftijd.
De levensverwachting van deze katten ligt rond de 10 jaar.
Symptomen van nierfalen zijn onder andere verminderde eetlust, vermageren, veel drinken
en plassen, uitdroging, stijve gewrichten en tandvleesontstekingen. Vaak ziet men deze
symptomen verschijnen als de nierfunctie al behoorlijk verslechterd is.
PKD kan worden getest met echo & DNA.
FeLV (Feline Leukemie Virus) is een ziekte met een dodelijke afloop. Meestal geeft het virus
vooral een aantasting van het afweersysteem en soms zien we leukemie (tumoren van de
witte bloedcellen in het bloed) ontstaan.
FIV (Feline immunodeficiëntievirus) is een virus dat kattenaids veroorzaakt. AIDS staat voor
Acquired ImmunoDeficiency Virus, wat wil zeggen dat het virus het afweersysteem kapot
maakt. Tussen besmetting met het virus en het optreden van de symptomen kan een lange
periode zitten. Uiteindelijk treed AIDS op, met daarbij onder andere infecties, tumoren en
andere ziektes die het hele lichaam beïnvloeden. FIV kan alleen bij de kat AIDS veroorzaken,
en is dus niet gevaarlijk voor de mens.
FIV/FeLV kan getest worden door middel van een snelle test bij de dierenarts, bij een
positieve test wordt er bloed opgestuurd naar het laboratorium voor een uitgebreide test.
FIV/FeLV is niet erfelijk, maar wel besmettelijk voor andere katten.
Wij adviseren alleen een kitten aan te schaffen waarvan de ouderdieren op deze ziekten zijn
getest.
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Wij adviseren u alleen een Brits Langhaar aan te schaffen bij een fokker die:
̵
Is aangesloten bij een kattenvereniging erkend door FNK, FiFé of TICA en alleen fokt met
dieren met stamboom van deze organisaties.
̵
De kittens in huiselijke kring laat opgroeien en goed socialiseert.
̵
De ouderdieren laat testen op HCM (echo), PKD (echo of DNA) en Fiv/FeLV en hier ook
de uitslagen van kan laten zien.
̵
De stamboom van het kitten meegeeft op het moment van verhuizen.
̵
De kittens pas laat verhuizen op leeftijd van minimaal 13 weken.
̵
De kittens voldoende gevaccineerd en vrij van parasieten laat verhuizen.
De prijzen van een Brits Langhaar kitten in Nederland liggen tussen de 500 en 800 euro, in
het buitenland tussen de 750 en 1500 euro.
Herplaatsers zijn over het algemeen veel goedkoper.
Daarnaast komen nog de aanschafkosten van speelgoed, krabpaal, voer, waterbakken,
slaapplekjes, reismand, kattengrit en voeding.
Schaf een stevige krabpaal aan met palen van minimaal 12 cm in doorsnede, waarvan in elk
geval één paal lang genoeg is dat de kat zich er volledig aan kan uitrekken. Vanuit
kattengedragstherapeuten wordt altijd geadviseerd elke kat + 1, dit houdt in dat bij 1 kat 2
krabpalen enzovoort wordt aangeraden.
Plaats voer en waterbak niet direct naast elkaar en ook niet
in de buurt van de kattenbak. Een kat is van nature geen
grote drinker dus meerder waterbakken door het huis
verdeeld stimuleert het drinken. Ook waterfonteinen kunnen
drinken bevorderen.
Ter voorkoming van onverwacht hoge dierenartskosten is
het mogelijk om voor je kat een ziektekostenverzekering af
te sluiten. Zo kunnen eventuele operaties altijd betaald
worden.
Ook voerspeeltjes zijn een aanwinst voor de meeste katten,
hierdoor “jagen” ze als het ware op hun brokjes en worden ze ook
geestelijk bezig gehouden.
Een leuke site voor meer hersenwerk voor katten is
https://hersenwerkvoorkatten.nl/

© Rasvereniging Brits Langhaar

Tot slot, geniet van je nieuwe huisgenoot!
Team Rasvereniging Brits Langhaar Nederland
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