
Algemene informatie over de Noorse Boskat 

Inleiding 

Het ras Noorse Boskat vindt zijn oorsprong zoals de naam al doet vermoeden in Scandinavië. De 

eerste fokkers in Nederland startten eind jaren 80. Inmiddels is de Noor qua uiterlijk wel veranderd. 

Het oude type is wat forser en steviger qua boning dan de huidige generaties. Maar veel fokkers 

verlangen terug naar dat oude(re) type en proberen dit middels gerichte fok terug te krijgen.  

Een Noorse Boskat moet aan bepaalde raskenmerken voldoen. Deze kenmerken zijn vastgelegd in de 

rasstandaard. In Nederland worden 2 standaarden gehanteerd, zowel de onafhankelijke verenigingen 

als de bij de Fifé aangesloten verenigingen hebben een standaard. Cattery Jarinina is aangesloten bij 

een onafhankelijke vereniging en hanteert daarom de door hen vastgestelde rasstandaard. 

De rasstandaard 

Algemeen: De Noorse Boskat is een vrij grote, elegante, goed gespierde halflangharige kat met een 

natuurlijke uitstraling, ook wel omschreven als “wild look” 

De kop: De driehoek, die gevormd wordt door lijnen te trekken van de neuspunt naar de buitenste 

punten van de oorbasis is gelijkzijdig. 

De zijden van de kop zijn rechte lijnen vanaf de snuit tot aan de jukbeenderen. 

De Noorse Boskat heeft een lang, recht profiel zonder stop overgaand in een plat voorhoofd. De 

Noorse Boskat heeft een krachtige kin. 

Oren: Grote, rechtop staande oren, breed aan de  basis. De ruimte tussen de oren bedraagt 

tenminste de breedte van een oor. De Oren zijn zodanig geplaatst, dat de buitenlijn van het oor een 

voortzetting van de lijnen van de wigvorm van de kop vormt..  

En profiel gezien lijken de oren iets uitgedraaid en wijzen iets naar voren. 

Gewenst zijn lynxachtige pluimpjes op de oren. Het binnenoor is goed behaard. 

Ogen: Grote, goed geopende ogen, licht amandelvormig en iets schuin geplaatst. Elke oogkleur is 

toegestaan, inclusief odd-eyed (twee verschillende oogkleuren) 

Lichaam: Goed ontwikkelde nek. 

Vrij lang, groot, goed gespierd lichaam met een oplopende ruglijn. 

Lange goed gespierde stevige poten met ronde voeten. 

De achterpoten zijn langer dan de voorpoten. 

Tussen de tenen zitten haarplukjes. 

De Noorse Boskat is elegant ondanks zijn redelijk zware botstructuur. 

Staart: Lange, dichtbehaarde staart. De staart reikt tenminste tot de schouderbladen. 

Vachtstructuur/Beharing: De Noorse Boskat heeft een halflange dubbele vacht. De dichte en soms 

wollige ondervacht wordt bedekt door een gladde waterafstotende bovenvacht. De glanzende haren 

bedekken de rug en de flanken van het lichaam. De kat heeft in volle vacht een bef, een volle kraag 

en een broek in knickerbockermodel. Op de schouders is de vacht wat korter. ’s Zomers is de vacht 

veel korter, omdat de ondervacht, de kraag, de bef en de broek minder zijn ontwikkeld. 



Kleur en aftekening: De kleuren zwart, blauw, rood en crème zijn toegestaan, alsmede de 

bijbehorende torties (zwart en blauw schildpad), met of zonder zilver/smoke en zowel effen als 

tabbypatronen (gestreept, gemarmerd, spotted of ticked)  De duidelijkheid van het tabbypatroon 

speelt geen rol in de beoordeling. Elke hoeveelheid wit is toegestaan. 

Fouten: Duidelijke stop 

Ronde of vierkante kopvorm 

Volledig ontbreken van de bovenvacht 

Korte staart 

Niet toegestaan: Droge, viltachtige vacht 

Ontbreken van de ondervacht 

Gedeeltelijk ontbreken van de bovenvacht 

Gedrag en karakter 

De Noorse Boskat is vriendelijk en sociaal en functioneert doorgaans goed in een groep katten. 

Sterker nog: vooral jonge Noorse Boskatten hebben behoefte aan een maatje en het verdient dus 

niet de voorkeur om ze alleen te huisvesten. Uitzonderingen op deze regel komen uiteraard voor; 

daarnaast kan het gebeuren dat een Noorse Boskat er op latere leeftijd de voorkeur aan geeft om 

juist wel alleen te leven. 

Noorse Boskatten hebben een open karakter; bij de eerste ontmoeting zijn ze soms wat 

terughoudend maar zodra je hun vertrouwen hebt gewonnen is een Noorse Boskat een vriend voor 

het leven 

Noorse Boskatten zijn speels en actief, vaak tot op hoge leeftijd. Noorse Boskatten zijn zeer geschikt 

voor gezinnen, ze kunnen over het algemeen goed met kinderen en honden overweg. Ze passen zich 

doorgaans snel aan hun nieuwe omgeving aan en kunnen meestal zonder problemen bij andere 

katten(rassen) worden geplaatst. 

Ze klimmen en klauteren graag, hun bouw is daarvoor ook uitermate geschikt. Een volwassen Noor 

springt met gemak vanuit stand anderhalve meter hoog. Een robuuste klimpaal, geschikt voor 

grotere en zwaardere katten is dan ook een must. Wanneer de kat buiten komt moet er rekening 

mee worden gehouden dat ze zich niet gemakkelijk laten tegenhouden om uit de tuin te ontsnappen. 

De Noorse Boskat is over het algemeen een nieuwsgierig en niet snel uit het veld geslagen kat. Dit 

brengt het gevaar met zich mee dat ze indien niet beschermd door een ren of goed afgeschermde 

tuin, de dood vinden in het verkeer. 

Ziekten en afwijkingen 

Zoals ieder dier blijft ook een Noorse Boskat “levende have” die door ziekte eerder kan overlijden 

dan gemiddeld. De gemiddelde levensverwachting van een Noorse Boskat ligt, zoals bij de meeste 

kattenrassen, rond de 14 jaar. Als verantwoorde fokker doet Cattery Jarinina er alles aan om gezonde 

Noorse Boskatten te fokken, maar garanties kunnen niet worden gegeven. 

  



De onderstaande ziekten komen bij het ras Noorse Boskat voor 

Fiv  - Feline immunodeficientie virus 

Fiv, in de volksmond bekend als kattenaids kan bij de Noorse Boskat voorkomen omdat het een 

algemene bij katten voorkomende ziekte is. Fiv wordt overgedragen door contact met een besmet 

dier. Besmetting vindt plaats door bloedcontact via vecht- en bijtwonden. Kenmerken van een met 

Fiv besmette kat zijn steeds terugkerende infecties als diarree, ontstekingen, vermagering en 

bloedarmoede. Fiv is uiteindelijk dodelijk. 

Raskatten die in een beschermde omgeving opgroeien worden doorgaans niet met Fiv besmet omdat 

zij niet in contact komen met dragers van dit virus. Om hierover zekerheid te hebben wordt een 

zogenaamde “snaptest” uitgevoerd alvorens een kater of poes voor de fok wordt ingezet. Bij een 

snaptest wordt middels een klein beetje bloed getest of de kat drager is van Fiv. Indien dit het geval 

is wordt een kat uiteraard van de fok uitgesloten. 

Felv - Feline leukemie virus of leucose) 

Voor het kattenleucose-virus geldt in grote lijnen hetzelfde als voor Fiv. De kat kan ermee besmet 

raken door contact met een besmette kat. Het verschil met het aidsvirus is dat het leucosevirus vaak 

door “sociaal contact zoals uit elkaars bakje eten en elkaar wassen. De symptomen lijken veel op die 

van Fiv, koorts, algeheel ziektebeeld en bloedarmoede. Ook besmetting met Felv wordt aangetoond 

met een snaptest. Deze moet in geval van leucose na 3 maanden worden herhaald omdat in een 

enkel geval de kat in staat is om het virus te overwinnen. 

FIP – Feline Infectueuze Peritonitis 

FIP komt vooral voor bij jonge katten, een enkele keer bij een oudere kat. FIP wordt veroorzaakt door 

mutatie van het Coronavirus. Dit virus heeft bijna iedere kat in de darmen, maar een gezonde kat zal 

niet ziek worden. FIP ontwikkelt zich bij katten met een verminderde weerstand. Verschijnselen van 

FIP zijn koorts, algeheel beeld van ziek zijn, lusteloosheid, slecht eten. Kenmerkend is dat medicatie 

niet aanslaat, de koorts zakt niet en de kat knapt niet op. Er zijn twee vormen van FIP, natte FIP en 

droge FIP. Bij droge FIP heeft de kat symptomen als hierboven, bij natte FIP komt hier nog bij dat bij 

het aanprikken door een dierenarts er “dradentrekkend vocht” wordt gevonden. FIP is dodelijk; bij 

droge FIP kan de kat nog wel enige tijd blijven leven, bij natte FIP gaat het vaak erg snel. FIP is niet 

altijd te voorkomen, maar je kunt er als eigenaar wel wat aan doen om het ontstaan van FIP te 

voorkomen. Zorg voor een schone kattenbak, plaats meerdere bakken wanneer je meerdere katten 

hebt, schep deze regelmatig (in ieder geval dagelijks) uit en verschoon ze regelmatig. Kattenbakgrit 

op basis van klei doodt het virus het beste, hout- of siliconenkorrels doen dit veel minder of helemaal 

niet. 

Cattery Jarinina doet er uiteraard alles aan om besmetting met FIP te voorkomen. Ondanks alle 

voorzorgsmaatregelen en ondanks goede zorgen van de nieuwe eigenaar kan het incidenteel 

voorkomen dat een kat aan FIP overlijdt. Gebeurt dit in het eerste levensjaar van een kitten dan 

heeft de eigenaar recht op een nieuw kitten tegen gereduceerd tarief, zijnde de direct gemaakte 

kosten voor vaccinatie, chippen, ontwormen, dierenpaspooort  en aanvraag stamboom. 

  



HCM - Hypertrofische cardiomyopathie 

HCM, wat staatvoor “ziekte van de hartspier” komt voor bij meerdere kattenrassen en ook bij rasloze 

katten. Bij bepaalde rassen komt het meer voor, zoals de Britse Korthaar, de Ragdoll en de Maine 

Coon en helaas ook de Noorse Boskat. 

HCM kent verschillende gradaties en in sommige gevallen kan een kat met HCM een redelijk normaal 

leven leiden en bereikt een acceptabele leeftijd. Maar er zijn ook ernstige vormen van HCM waarbij 

de kat al voor het eerste levensjaar overlijdt. 

Bij HCM treedt verdikking van de hartspier op waardoor het hart minder goed kan pompen. Bij 

ernstige HCM treden symptomen op als kortademigheid en benauwdheid. Bij de geringste 

inspanning kan de kat al buiten adem raken. Een kat met HCM kan middels medicijnen die het hart 

ondersteunen een kwalitatief beter leven leiden en dit kan de levensverwachting ook zeker 

verlengen. Helaas is HCM niet te genezen. Katten die aan HCM lijden overlijden doorgaans aan 

hartfalen of trombose die resulteert in gedeeltelijke verlamming. 

HCM kan erfelijk zijn, daarom worden de katten in Cattery Jarinina waarmee gefokt wordt hierop 

getest. Helaas bestaat er nog geen DNA-test die onomstotelijk bepaalt of een kat HCM heeft of zal 

ontwikkelen. Het alternatief is een echo-onderzoek. Dit onderzoek is echter een momentopname en 

moet dus gedurende het leven van de kat meerdere keren herhaald worden om te weten of de kat al 

dan niet HCM ontwikkelt. Als fokker kun je op dit moment niet méér doen dan je katten middels 

echografisch onderzoek laten testen op HCM. En zoals vermeld, kan het gebeuren dat een kat die 

aanvankelijk gezond was, op latere leeftijd alsnog HCM heeft. Soms wordt pas HCM geconstateerd 

op een leeftijd van 7 jaar of ouder. Het is natuurlijk niet realistisch om een kat van de fok uit te 

sluiten totdat deze een leeftijd van 7 jaar heeft bereikt om op deze manier HCM uit te sluiten. 

Cattery Jarinina kiest ervoor om de katten voordat ze een eerste nest verwekken of krijgen te testen 

en deze test gedurende het leven een aantal keren te herhalen. De testuitslagen van ouders en 

voorouders zijn hierbij ook een goede graadmeter. Deze werkwijze is niet 100% waterdicht, maar 

zolang er geen deugdelijke DNA-test is, is dit het hoogst haalbare. 

PKD – Polycystic Kidney Disease / CIN – Chronische Interstitiële Nefrititis 

PKD  en CIN worden vaak in één adem genoemd en samengevat als “nierfalen”. In beide gevallen 

worden bij een echo-onderzoek afwijkingen aan de nieren geconstateerd in vorm en structuur. Bij 

nierfalen wordt het gezonde nierweefsel gaandeweg het ziekteproces omgezet in bindweefsel. 

Omdat een kat net als de mens maar een heel klein deel van het nierweefsel daadwerkelijk gebruikt 

kan het heel lang duren voordat de kat klachten krijgt. Meestal komt nierfalen dan ook voor bij 

oudere dieren. Dit heeft niet altijd als oorzaak erfelijke PKD of CIN. Bij een kat die lijdt aan CIN treedt 

het nierfalen vaak al op jonge leeftijd op. Fokken met een aan CIN lijdende kat wordt ten zeerste 

afgeraden. Enerzijds is de belasting voor een poes met nierfalen om een nest te dragen en te zogen 

te groot en anderzijds is er de kans op erfelijk overdragen van de aandoening. Gelukkig komt de 

erfelijke vorm van nierfalen PKD/CIN bij Noorse Boskatten niet vaak voor. Dit betekent echter niet 

dat de kat op latere leeftijd geen nierfalen zal ontwikkelen, het is een veel voorkomende aandoening 

bij oudere katten. 

Alle katten die in Cattery Jarinina voor de fok worden ingezet worden middels een echografisch 

onderzoek getest op PKD/CIN. Deze test is in principe eenmalig. 

  



GSD IV – Glycogenosis Type IV 

Katten die lijden aan GSD IV worden meestal dood geboren. Blijven ze wel in leven dan treden 

symptomen op als hoge koorts en spierkrampen en verlamming. Een kitten dat lijdt aan GSD IV wordt 

niet oud, als het al levend wordt geboren bereikt het hooguit een leeftijd van enkele maanden. 

Gelukkig is er een afdoende DNA test beschikbaar om na te gaan of een kat drager is van het GSD IV 

gen. Een drager heeft zelf geen symptomen, maar kan het dragerschap wel doorgeven aan 

nakomelingen. Wanneer twee dragers met elkaar worden gekruist bestaat een risico op “lijders”, 

katten die de ziekte hebben en er dus op jonge leeftijd aan overlijden of dood worden geboren. Alle 

katten waarmee gefokt wordt in Cattery Jarinina zijn middels een DNA-test of een N/N uitslag van 

beide ouders vrij van GSD IV. 

PKDef – Pyruvaat Kinase deficiëntie 

PKDef heeft als voornaamste symptoom bloedarmoede. Net zoals bij GSD IV maken we onderscheid 

tussen dragers en lijders. Een drager heeft geen symptomen en zal de ziekte niet ontwikkelen. Wel 

kunnen twee dragers die met elkaar worden gekruist lijders voortbrengen. Een lijder ontwikkelt 

symptomen die horen bij bloedarmoede. Wel is het zo dat sommige lijders aan PKDef geen of 

nauwelijks symptomen ontwikkelen. Gelukkig is ook voor deze aandoening een DNA-test 

beschikbaar. Alle katten die door Cattery Jarinina worden ingezet voor de fok zijn getest op PKDef of 

zijn door negatieve testen van de ouders als N/N gekwalificeerd. Binnen Cattery Jarinina worden 

katten voor de fok ingezet die drager zijn. Zij worden uiteraard uitsluitend gekruist met niet-dragers 

van PKDef. Kopers van kittens worden te allen tijde geïnformeerd over mogelijk dragerschap van 

PKDef en de consequenties daarvan. Een DNA-test op PKDef kan desgewenst worden uitgevoerd 

voor een kitten; de kosten van deze test zijn echter niet inbegrepen bij de kittenprijs. Wel kan Cattery 

Jarinina besluiten om in een voorkomend geval (een) kitten(s) op PKDef te testen als wordt 

overwogen om deze voor de fok in te zetten. Het streven van Cattery Jarinina is om op termijn 

uitsluitend met katten te fokken die geen drager zijn van PKDef. 

Voeding 

Een kat is een vleeseter en dat geldt uiteraard ook voor de Noorse Boskat. De katten in Cattery 

Jarinina krijgen premium droogvoer (brokjes) van verschillende merken. Daarnaast krijgen ze beperkt 

natvoer, dit is meer bij wijze van lekkernij. Kittens in de cattery worden afgespeend met natvoer van 

verschillende merken en krijgen daarnaast ook rauw voer, speciaal geschikt voor katten. Zodra de 

kittens wat ouder worden gaan ze ook brokjes eten. Aanvankelijk krijgen ze brokjes speciaal geschikt 

voor kittens maar de laatste weken van hun periode in de cattery eten ze met de groep mee van de 

“gewone” brokken. De gehele kittenperiode krijgen ze naast brokjes ook nat- en rauw voer, zodat ze 

een breed scala van voeding gewend zijn. Het voordeel van deze werkwijze is dat kittens van Cattery 

Jarinina gewend zijn aan verschillende soorten voer. Kittenkopers die al meerdere katten in huis 

hebben of hun eigen voorkeur voor voeding willen (gaan) toepassen krijgen een kitten in huis dat 

doorgaans makkelijk zal wennen aan andere voeding dan wat het in de cattery gewend was. 

Uiteraard krijgt ieder kitten een kittenpakket mee met de voeding die het in de cattery ook kreeg om 

het wennen soepel te laten verlopen. Eigenaren die uitsluitend rauw willen gaan voeren zullen 

doorgaans geen problemen ondervinden omdat de kittens dit in de cattery ook krijgen en er dus snel 

aan wennen wanneer ze geen brokjes en natvoer meer krijgen. 



Fokken 

Wilt u met een kitten uit Cattery Jarinina gaan fokken, bespreek dit dan direct wanneer u interesse 

toont. Niet ieder kitten is geschikt voor de fok. Daarnaast behoudt Cattery Jarinina zich het recht 

voor om u geen kitten voor de fok te verkopen. Zoals in het contract ook staat vermeld, streeft 

Cattery Jarinina ernaar dat nakomelingen uitsluitend met rasgenoten worden gekruist. Heeft u 

plannen om een kitten in de toekomst in te willen zetten voor het fokken van rasloze nestjes dan 

wordt aan u geen kitten verkocht. Daarnaast wordt dringend geadviseerd om, wanneer u serieuze 

fokplannen heeft, alle beschikbare testen voor mogelijk erfelijk overdraagbare aandoeningen te laten 

verrichten alvorens met een kat te fokken. Bewijsstukken van de testen van de ouders worden op 

aanvraag beschikbaar gesteld. Uiteraard kunt u altijd bij Cattery Jarinina terecht voor informatie en  

advies wanneer u fokplannen heeft. 

 


