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Inleiding 
 

In 2013 kwam ik voor het eerst in aanmerking met de Noorse Boskat na me Jaren georienteerd te 

hebben op de Maine Coon en deze ook in huis te hebben. De aanleiding hiervoor was het 

goedkeuren van een kruizing tussen een Maine Coon en een Noorse Boskat door Felikat.  

Er is toen een werkgroepje opgericht tussen een aantal fokkers van zowel de Maine Coon als de noor 

en de fokker van onze allereerste Noren kater zat daar ook in.  

 

Al gauw raakten we aan de praat en toen er een nestje geboren werd bij hem duurde het een heuze 

5 minuten tot ik besloot dat één van de katers in dit nest bij mij moest komen wonen. Voor het eerst 

deed ik dingen “verkeerd om”. Eerst in huis nemen en daarna verder kijken. Op dat moment was er 

ook al besloten dat ik niet verder wilde met de Maine Coon. Inteeltpercentage en algemene 

gezondheid maakten het voor mij niet meer te verantwoorden.  

 

Inmiddels zijn we bijna 10 jaar verder en heb ik een hoop geleerd, ontwikkeld en ontdekt, en daar 

neem ik jullie graag in mee.  

 

Bedankt dat jullie de tijd nemen om mijn ode aan dit ras te willen lezen. 

 

Laura Heijblom 

Cattery Omikayalan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verleden 

 
We kunnen natuurlijk niet het verhaal van de Noorse Boskat beginnen te vertellen zonder het te 

hebben over het verleden. De Noorse boskat is een ontzettend oud ras en we vinden de eerste 

verhalen over deze majestueuze katten zelfs in de Noorse Mythologie terug.  

 

Volgens de overleveringen werd de koets van de Noorse godin Freya getrokken door twee 

gigantische katten, waarvan tot op heden gedacht wordt dat dit de Noorse Boskatten geweest 

moeten zijn. Geschreven bewijs was hier tot voor 

1835 echter niet van, de mythen en legendes 

werden voornamelijk mondeling op elkaar 

overgedragen en pas in dat jaar begonnen Moe en 

Asbjornsen met het noteren hiervan.  

 

Zij omschreven deze katten als Toverkatten, 

magische wezens met pluimen op de oren en 

gigantisch dikke staarten. Een andere gangbare 

naam voor deze twee kolossale katten was de 

“Huldrekatt” van de “Huldrefolket”, die laatste zijn 

bosfeeën. Dat geeft natuurlijk te raden.  

 



 

Als we dan een flink aantal jaren teruggaan in de tijd weer, komen we uit in de periode van de 

Vikingen. Denkbaar is dat zij op hun grote schepen ook katten meenamen om muizen en ratten 

tegen te gaan. Vikingen kwamen echt óveral en aangezien de voorouders van de Noor het 

halflanghaar-gen moesten dragen of moesten zijn om langere vachten door te geven aan hun 

nageslacht, is het goed mogelijk dat de voorouders opgepikt zijn in de omgeving van Noord-Turkije, 

de voormalige Sovjetrepubliek en/of Noord-Iran. Onderzoek heeft in het verleden meermaals 

uitgewezen dat langhaarkatten hier naar alle waarschijnlijkheid hun oorsprong vonden.  

 

We fast forwarden dan vervolgens naar 1912, waarin naar het schijnt de eerste Noorse Boskat al 

tentoongesteld werd, al is hier weinig tastbaar bewijs voor. 

Waar wél bewijs voor is is dat er in 1938 de “Norwegian Pedigree cat club” (NORAK) opgericht is in 

Noorwegen. De voorzitter/oprichtster van deze club had in 1930 al geregistreerde noren.  

Op de foto rechts te zien: Holdis Rohllf met haar Noor Petten.  

 

Een aantal jaren is vervolgens vanwege de oorlog de echte ontwikkeling van de Noorse Boskat zoals 

we hem nu kennen op een zeer laag pitje te komen staan. In 1973 kwam daar weer verandering in. 

In dat jaar waren er 105 geregistreerde Noren, en in 1975 was daar vervolgens Else en Toryll Nylund, 

de stichters van cattery Pan. Mede dankzij hun inspanningen, is dit fantastische ras tot stand 

gekomen.  

 

in 1975 startten zij namelijk de Norsk Skogkattring, met hun eerste board bijeenkomst in Oslo op 1 

December 1975. Het doel hiervan: de Noor nationaal en internationaal op de kaart zetten. Het 

opzetten van de allereerste rasstandaard en een stabiele basis om het ras op verder te bouwen.  

 

Een jaar later kwam daar dan ook langzaam de acceptatie binnen F.I.F.E (federation internationale 

Feline) op 25 en 26 September 1976 in Wiesbaden kreeg de Noor de “provisional” status bij de Fife 

en een jaar later op dee NORAK international show in Oslo werd er een verzoek ingediend door een 

team van keurmeesters om de Noor een officieel ras te maken op de general assembly van de F.I.F.E 

in Parijs later het jaar.  

 

De eerste Noren in Nederland waren Mjavos Saka Moto (NFO N) en Mjavos Sara ( NFO N 09 23) 

welke bij Anne Ruysh Bongers gingen wonen in september 1977 

 

Eervolle vermelding 

 



 

Vanuit het verleden gaan we dan direct verder met de cattery die ik daar al eens benoemde. Cattery 

Pan, van Else en Egil Nylund.  

 

Deze twee personen staan als het ware 

echt aan de voet van het ras. Bij hen 

werd in 1973 een van de eerste échte 

hoekstenen van de rasstandaard 

geboren: Pans Truls; een black tabby 

mackerel met wit halflanghaar uit een 

black tortie taby met witte korthaar: Lucy 

en een zwart zilver tabby mackerel met 

witte langhaarvader: King.  Hij was niet 

hun eerstgeboren Noor, maar hij word 

later voor het ras wel een van de 

belangerijkste.  

 

Zowel Else als Egil zijn niet meer in leven, 

maar zij hebben zoveel voor het ras 

betekend, ook op hoge leeftijd, nadat zij 

al hoog en breed waren gestopt met 

fokken.  

 

In het Verenigd koninkrijk is er op dit moment een cattery actief die het stokje enigsinds van Else 

overgenomen heeft. Deze fokster kende haar persoonlijk, en heeft een nieuwe catterynaam 

geregistreerd om op voort te boorduren: Av Else’s Legacy. 

 

Cattery Pan heeft natuurlijk niet alleen Pans Truls gefokt, een andere kater die zij gefokt hebben, 

welke veel voor het ras gedaan heeft is de kater Polaris. Deze kater waas erg geliefd, en is voor vele, 

vele (buiten)dekkingen gebruikt en heeft veel 

nageslacht 

 

Polaris is belangrijk voor ons ras omdat we naast 

het inteeltpercentage in zijn algemeenheid, ook 

kijken naar het polarisgehalte in ons ras: hoe 

hoog is het percentage van de voorouders die 

terug te herleiden zijn naar deze bewuste kater.  

 

Fokkers hechten hier meer en meer waarde aan, 

om zo de genenpoel divers(er) te kunnen 

houden.  

 

Polaris heeft ook op een andere manier zijn indruk achter gelaten op het ras. De Noorse boskat heeft 

onderandere ook de “polarispunt” in de standaard staan: het witte staarteinde van sommige noren.  

 

De eerste noor in pawpeds lijkt Vidoco te zijn geboren op  19 augustus 1969, echter missen van vele 

foundation noren de geboortedate 

links: Pans Thinge Ling, Rechts: Pans Truls 

Pans Polaris 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Rasbehoud? 
de Noor is een Oerras, een ras dat al jaren voorkomt in de natuur, en goed is zoals hij is. 

In de loop der jaren is er redelijk wat veranderd aan onze geliefde Noorse Boskat. Dat is natuurlijk 

ook niet gek, daar waar mensenhanden bezig zijn, is er eigenlijk altijd sprake van vernieuwing. Deze 

vernieuwingen kwamen uiteindelijk in 2015 tot een punt waarbij het zelfs bij fokkers onderling finaal 

escaleerde. Een heel jonge, vrij extreme (qua type) werd Scandinavian Winner. Een titel die gezien 

de oorsprong van de Noor natuurlijk vrij zwaar weegt.  

Juist omdát er zoveel veranderd is aan de Noor en tot stand gebracht door deze escalatie, kennen 

we op dit moment globaal 3 stromingen aan type/uiterlijk en stambomen. De fokkers achter deze 

stromingen weigeren veelal ook samen te werken. Gelukkig hebben de veranderingen geen invloed 

op de gezondheid en zijn ze puur fenotypisch.  

 

1. De showlijnen 

Hoewel deze katten natuurlijk gewoon aan de rasstandaard voldoen, is het wel zo dat er een 

duidelijk verschil is met de Noor van “vroeger”. Grotere oren, die een plaatsing te lijken hebben 

die niet veel anders is dan een Oriental shorthair, met dicht bij elkaar geplaatste oren en een 

lange smalle neus met echt een kaarsrecht profiel. Deze Noren zijn vaak groter dan de klassieke 

Noor. Uit eigen ervaring lijkt ook dat de vachten van deze noren anders zijn. De natuurlijke 

vetlaag lijkt minder aanwezig. Kenmerkend voor de stambomen van deze katten is dat de 

generaties elkaar vlot opvolgen en dat helaas ook veel jonge katten gauw weer uit beeld 

verdwijnen. 

De grootste importlanden voor deze lijnen zijn Zweden, Denemarken en Polen, welke maar al te 

graag naar Nederland verkopen 

2. Het oertype 

Het type Noor welke zo veel mogelijk nog lijkt op de oude foto’s, compact en niet al te   groot. 

Dikke, stugge vacht met een vettige laag erin zodat water direct van de vacht afloopt. Rechte 

neus, maar kort, waardoor ook de kop robuust oogt. Kenmerkend voor de stambomen is dat de 

ouderdieren vaak tot hogere leeftijd in beeld blijven en actief ingezet ook voor de fok.  

Vanuit deze lijnen zien we in Nederland vrij weinig import, Spanje en Frankrijk hebben wel een 

aantal fokkers die aan import mee willen werken binnen deze lijnen. 

3. De new foundation 

In 2015, na de “rel” waren er een hoop fokkers die vonden dat het zo niet langer verder kon. Uit 

angst voor verwoesting van ons ras door onderandere inteeltpercentage (op dit moment tussen 

de 2 en 5 procent voor de Noor) gingen deze fokkers wildvang kittens (en soms zelfs hele 

nesten) uit Noorwegen en Zweden importeren en deze op ras laten determineren om 

afstammingsbewijzen te kunnen krijgen en hier mee te fokken om meer diversiteit in het ras te 

kunnen fokken.  

 

Zoals al eerder geschreven is er in principe geen samenwerking tussen de fokkers die tot de 

verschillende stromingen behoren, al is het wel zo dat de meeste New foundation fokkers ook 

strijden voor het oertype.  

 



 

Dan is er nog een andere groep fokkers:  

De Amber-Fokkers 

Voor dit “type” kat gaan we terug naar 1992. In Zweden bevind zich de cattery “Wildwoods”. Bij hun 

word in dit jaar een nestje met een onbekende kleur geboren. Dat wil zeggen: de kittens paste niet 

bij de tabbies en effen kleuren die al bekend en goedgekeurd werden.  

Wat nog veel spannender was was dat naar mate de kittens zich ontwikkelden, hun kleur ook nog 

eens veranderde. Ze werden vaak blauw of zwart geboren en transformeerden naar goud/abrikoos 

of zelfs geelkleurig.  

 

Vele maanden later, in Duitsland, duikt de kleur weer op. Vanaf dat moment ging men de 

stambomen van deze twee nesten naast elkaar leggen en vonden we een gemeenschappelijke 

voorouder: N* Kløfterhagens Babuschka. We gaan er van uit dat deze kat de kleur heeft doen 

ontstaan.  

 

In de eerste jaren dacht men dat we te maken hadden met Chocolate en Lilac in de Noor en omdat 

Fife deze kleuren absoluut niet tollereerde werden ze aangeduid als de X kleuren.  

In 1998 werd er een poging gedaan om de kleur erkent de krijgen, maar deze poging faalde 

jammerlijk. Haat en nijd voor deze kleur zorgde voor veel weerstand: de fokkers die deze kleur 

kittens kregen werden beschuldigd van het infokken van andere rassen! 

 

Inmiddels is bekend dat het ambergen een Inhibitor gen is die alleen bij de Noorse Boskat voorkomt. 

Het onderdrukt het tabbypatroon bij tabby’s en zorgt er voor dat effen katten juist tabby lijken!  

Typerend zijn de zwarte voetzooltjes welke bij tabby’s eigenlijk altijd roze zijn, en bij effen ambers de 

zwarte neusvlek. 

Amber komt in alle standaard kleuren voor, en ook in tortie.  

 

Veelal zien we dat fokkers van de amber Noor zich ook specifiek hier op richten. Zij passen niet echt 

in de globale 3 stromingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Noor is ongekend populair op het moment, al is de Maine Coon nog altijd koploper. 

 

Maze of les Plaisirs Nature. Black Amber 



 

Gezondheid 
De Noor is opzich een vrij gezond ras. Uiteraard ket het ras HCM, PKD en CIN gevallen, en hebben we 

de GSD-IV die bij de Noor voorkomt. Maar Gsd-IV kent eigenlijk geen drager/drager combinaties 

doordat daar gewoon goed op getest word.  

Een andere ziekte waar op getest word is PK-Def, hier zien we nog veel dragers van, en in 2016 zelfs 

een aantal nestjes lijders in Duitsland vanwege stamboomfraude door een Nederlandse fokker.  

 

Alle huidige aandoeningen bij de Noor zijn op te testen. HCM/PKD/CIN middels Echo, Gsd-IV en Pk-

Def middels DNA. De DNA test voor HCM voor de Noor is niet gevalideerd en dus ook niet 

betrouwbaar. 

Het inteeltpercentage ligt gemiddeld tussen de 2 en de 5 procent, met sommige amber uitschieters 

naar 13.  

 

De new foundation fokkers claimen op het moment zeer lage inteelt (0,0) maar dat is natuurlijk niet 

de realiteit, omdat van de wildvang niet duidelijk is hoe de generaties daarvoor verpaart zijn. 

 

 

Karakter 
 

De Noor heeft een zeer voorspelbaar en gematigd karakter. Ze zijn relaxed, slim en vriendelijk en 

zeer gemakkelijk in de omgang. Het kunnen wervelwinden zijn met mega veel kletspraatjes maar 

ook heerlijk rustige bankliggers. Noren hebben altijd een soortgenootje nodig, anders gaan ze zich 

vervelen en geheid sloopgedrag vertonen. In de regel vinden Noren showen ook helemaal prima. 

 

  



 

Uiterlijk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het uiterlijk van de Noor toont gelijk een kat uit de natuur. Groot, goedbehaard doch sierlijk. Hun 

tenen beschermd tegen de kou door de pluimpjes tussen de voetjes, hun achterpoten hoger als de 

voorpoten om te helpen met springen en rennen. 

De vacht heeft een natuurlijke vetlaag die beschermd tegen regen.  

Het profiel van de Noor is het meest kenmerkend. Kaarsrecht bij “goede’ exemplaren. Veel noren 

hebben moeite met die lange neus toch perfect recht te hebben, dan zit er een dip of zelfs een stop 

in.  


