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INLEIDING
Over de oorsprong van de Maine Coon bestaan een aantal legendes. Volgens een legende zou de Maine Coon het resultaat
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zijn van een kruising tussen een wilde kat en een wasbeer (‘raccoon’). Deze kruising is volgens de genetica niet mogelijk.
Feit is wel dat de vacht en de staart aan die van een wasbeer doen denken. Een andere legende vertelt dat de Maine Coon
afkomstig is van de zes huiskatten die Marie Antoinette naar Wiscasset in Maine (Verenigde Staten) stuurde toen ze een
vlucht uit Frankrijk tijdens de Franse revolutie plande.
De oorsprong van de Maine Coon bevindt zich in de staat Maine in de Verenigde Staten. Hij zou het resultaat zijn van
kruisingen tussen Angora katten uit het MiddenOosten, Engelse katten, Russische en Scandinavische katten en kortharige
Amerikaanse boerderijkatten. De Maine Coon is het eerste Amerikaanse kattenras en wordt voor het eerst in 1861 in de
kattenliteratuur genoemd. Door de toename in populariteit van de Perzen en de Siamezen werd de Maine Coon tijdens de
eerste helft van de twintigste eeuw naar de achtergrond gedrongen. Rond 1950 werd de Maine Coon ‘herontdekt’. In de
jaren zestig werd de rasstandaard opgesteld.
UITERLIJKE KENMERKEN
Het volwassen gewicht van de Maine Coon kan variëren tussen de 4 en 10 kg. De kop is middelgroot en de neus is breed en
hij/zij heeft een stevige kin. De oren zijn groot en vrij puntig. Lynxtips/lynxpluimpjes (de oorpluimen op de punten van de
oren, zoals bij de lynx) zijn gewenst. De ogen zijn groot en alle kleuren zijn toegestaan, maar groen heeft de voorkeur op
tentoonstellingen. De kleur van de ogen moet overeenkomen met de kleur van de vacht. De Maine Coon heeft een lang,
rechthoekig lichaam, er is sprake van een zware botstructuur en krachtige bespiering. De poten zijn middellang en de Maine
Coon heeft haren tussen de tenen. De staart is lang met weelderige, lange haren. De vacht is aangepast aan alle seizoenen.
De vacht is dicht en zijdeachtig, kort op de kop/schouders/poten, langer op de rug en de flanken. De buik heeft lange haren.
Een kraag wordt op prijs gesteld. De ondervacht is zacht. De kittens hebben al op jonge leeftijd een halflange vacht. Echter
pas op een leeftijd van anderhalf tot twee jaar is de vacht bij de Maine Coon tot volle wasdom gekomen. Soms kan het wat
langer duren. Alle kleuren zijn toegestaan, behalve de kleuren ‘chocolate’, ‘lilac’, ‘colourpoint’ en ‘cinnamon’ en ‘fawn’.
Anders gezegd: de Maine Coon komt alleen voor in de zogenaamde ‘natuurlijke’ kleuren, zoals deze ook bij gewone
huiskatten voorkomen. De kleurschakeringen kunnen onderverdeeld worden in: ‘tabby’, ‘eenkleurig’, ‘tortie’, ‘silver’, ‘smoke’
en ‘particolour’. Elke hoeveelheid wit is toegestaan.

KARAKTER
De Maine Coon is een evenwichtige, kalme, sociale, dominante, maar niet agressieve kat. Hij/zij is speels, lenig, sportief en
een goede jager. De Maine Coon speelt graag binnen en buiten en heeft ruimte nodig. Een grote tuin is dan ook beter
geschikt dan een appartement.
VACHTVERZORGING
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Zoals natuurlijk voor alle katten met haar geldt, geldt ook voor de Maine Coon, dat een goede vachtverzorging belangrijk is.
Wat betreft de Maine Coon, is de vachtverzorging eenvoudig: een wekelijkse borstelbeurt volstaat. In de rui is het advies om
een dagelijkse kambeurt te geven. Al het haar dat je met een kam en/of borstel eruit haalt, gaat sowieso niet via de bek van
de kat naar binnen.

MEDISCHE PROBLEMEN
Bij de Maine Coon komt hypertrofische cardiomyopathie als een erfelijk overdraagbare aandoening voor (zie stukje over
‘cardiomyopathie bij de kat'cardiomyopathie bij de kat’ in de WHG bibliotheek).
Ook komt bij de Maine Coon heupdysplasie voor (dit is een aandoening waarbij de heupkop en heupkom niet meer goed in
elkaar passen). Verder komt er bij de Maine Coon een erfelijke aandoening voor met de naam spinale spieratrofie. Hierbij
sterven ruggemergszenuwen af die naar spieren van de romp en ledematen gaan.
MEER INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites:
www.mcbfa.org
www.mainecoon.nl
www.mainecooninfo.nl
www.fifeweb.org
www.rasclubmainecoon.nl
Bronvermelding:
Encyclopedie van de Kat, Royal Canin, Aniwa Publishing
Katten, Natuurgids, Ad hoc
Katten, Reis door de natuur, R&B
Kattenencyclopedie, Esther J. J. VerhoefVerhallen, Rebo Productions
Breed Predispositions To Disease In Dogs & Cats, Gough & Thomas, Blackwell Publishing
MCBFA (Maine Coon Breeders & Fanciers Association)
N.B.
Deze cliënten handout is bedoeld als ondersteuning van het consult door de dierenarts. De tekst gaat ervan uit dat uw
huisdier al door de dierenarts is gezien. De adviezen in de handout gelden alleen voor dieren bij wie de diagnose is gesteld.
De informatie dient niet als vervanging van een consult door de dierenarts! Bedenk bij het lezen dat de gezondheidssituatie
van uw huisdier anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven. Verder worden al onze handouts vervaardigd aan de
hand van niet alleen wetenschappelijke literatuur, maar ook van onze eigen inzichten op grond van persoonlijke ervaringen.
Daarom kan de informatie voor een deel afwijken van de gangbare literatuur.
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