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Redactie
Aandacht !!!!!
Het adres voor de stambomen is gewijzigd:

BCF
Schoonderwoert Carinne
Rode Kruisstraat 3
2850 Boom
België

Vergeet jullie niet in te
schrijven voor de show op
07/10/2007
in Antwerpen Expo !!!
Inschrijven kan via de site van de club
www.bcfvzw.be

Het adres van het inschrijfbureau is gewijzigd:

Wijnants Elke
show@bcfvzw.be
Tel & Fax +32 14/54.75.21

Foto van de maand
Wil je dat jouw deugniet een volledige pagina
beslaat? Stuur dan snel je foto naar :
redactie@bcfvzw.be

Volgende show datums kan je alvas
noteren
10/02/2008 Turnhout
23/03/2008 Gent

De winnaar ontvangt 7 kg Pet Plus
kattenbakzand, zelf af te halen bij :
Dierenspeciaalzaak Thys
Binnenweg 261
2570 Duffel

Net als vorig jaar doen
we dit samen met
Beestjes en Baasjes. Wel
zij er betere afspraken
gemaakt aangaande
geluidsoverlast van de
andere zaal. En zullen er
ook ditmaal geen andere
dieren toegelaten worden
in onze zaal.

Sterilisatie van uw kat,
ja of nee?
Een sterilisatie wordt meestal gedaan vanaf de
leeftijd van 6 maanden, na de eerste krolsheid.
Gemiddeld wordt een kat elke 3 weken krols en
dit kan wel enkele dagen duren. Tijdens de
krolsheid is de
poes erg
aanhankelijk
maar
tegelijkertijd wilt
ze ook graag
naar buiten. Ze
miauwt veel,
gaat liggen met
haar staart
omhoog, en
wrijft overal wel
tegenaan. De
jacht is dan
open!
Bij een sterilisatie worden de eierstokken geheel
verwijderd. Er wordt gesproken over een
sterilisatie, maar het juiste woord is echter
ovariëctomie. De hormoonproductie wordt zo
weggenomen die de krolsheid veroorzaakt, en de
cyclus wordt doorbroken omdat na meerdere
krolsheden de baarmoeder te veel
slijmvliesveranderingen hebben doorstaan. De
slijmvlieslaag komt niet meer terug tot zijn
oorspronkelijke staat en blijft verdikt.

Hierdoor is de baarmoeder gevoeliger voor
infectie en kan het ontwikkelen tot een
baarmoederontsteking die vrijwel alleen operatief
is te behandelen. Als de baarmoeder verdikt is,
worden zowel de eierstokken als de baarmoeder
weggehaald. Men spreekt dan van een
ovariohysterectomie.
Naast deze problemen is er het probleem van
tumoren aan de tepelklieren. Naarmate de poes
ouder wordt en vaker krols is geweest kunnen er
onder invloed van de hormonen kwaadaardige
cellen gaan ontwikkelen in het melkklierweefsel.
De mogelijkheid van tabletjes of injecties tegen de
krolsheid is alleen aangeraden bij poezen, waarbij
men niet wil dat ze krols worden maar nog wel
eventueel op latere leeftijd een nestje wil. Deze
hormoontabletten en –injecties hebben dezelfde
nadelen als het krols worden dus ook kans op
baarmoederontsteking en tumoren van de tepels.
Andere nadelen van sterilisatie zijn ook het risico
van de anesthesie, en de neiging tot overgewicht.
Sterilisatie veroorzaakt een wijziging in de
hormonale huishouding. Dit is van invloed op het
eetgedrag en de energiebehoefte van de kat. Het
is verstandig hier rekening mee te houden. De
eerste twee maanden na de operatie is de meest
kritieke periode. De kat heeft dan namelijk de
neiging om meer te eten terwijl de energiebehoefte
met ongeveer 30% afneemt. Gewichtstoename
wordt vastgesteld bij de helft van de
gesteriliseerde poezen, maar heeft een
gemakkelijke oplossing: diëten!

Artikels
Kat voorspelt dood

Britse kat telt 26 tenen
In Groot-Brittannië loopt een kat rond met maar liefst 26
tenen. Een normale kat heeft er ‘maar’ 18: vijf aan elke
voorpoot en vier een elke achterpoot. Deze kat, Des
genaamd, heeft er zeven aan elke voorpoot en zes aan
elke achterpoot, meldt de eigenares Mrs Thomas.

Oscar voelt feilloos aan wanneer patiënt zal overlijden.
Een Amerikaans rusthuis heeft een heel uitzonderlijk
personeelslid: Oscar de kat kan de dood van patiënten
voorspellen. Hij nestelt zich bij hen tijdens hun laatste
uren.
De tweejarige kat had het al 25 keer juist en de verzorgers
van het rusthuis in Rhode Island vertrouwen hem
ondertussen volledig. Wanneer Oscar zich nu bij een
patiënt nestelt, belt het personeel de familieleden om
afscheid te komen nemen. De zaak fascineert dokters zo
erg dat universiteitsprofessor David Dosa er een
onderzoek naar heeft ingesteld voor het wetenschappelijke
tijdschrift New England Journal of Medicine. ‘Oscar
maakt bijna nooit fouten’, schrijft Dosa. ‘Hij schijnt te
begrijpen wanneer een patiënt gaat sterven.’
Het rust- en verzorgingstehuis Steer House adopteerde
Oscar als klein katje. De kater belandde op de tweede
verdieping bij de Alzheimer- en Parkinsonpatiënten. Na
zes maanden merkte het personeel dat de kat net zoals het
personeel zijn dagelijkse rondes deed. Hij besnuffelde en
observeerde de patiënten en ging neerzitten bij wie
stervende was. Hij merkt vaak sneller dan het verplegend
personeel dat een patiënt de dag niet zal overleven. (De
Standaard)

Kat adopteert kuikens

Voorbeeld van dierenliefde.
Een kat heeft zeven kuikens geadopteerd. Nimra uit
Madaba in Jordanië laat haar moedergevoelens primeren
boven haar instinct en ligt nu in haar mand met vier
kittens en de kuikens. De gemengde familie stelt het
prima, schrijft Timesonline.
Voorbeelden van gemengde dierenfamilies komen wel
vaker voor. In 2005 ontfermde een schildpad zich over
een nijlpaardje dat bijna omkwam tijdens een tsunami in
Kenia. (hln)

Des is een vondeling die na een bakje melk nooit meer is
weggegaan. De kat was toen zo’n zes maanden uit, maar
zijn poten zagen er al gigantisch uit, verklaart zijn baasje.
“Ik vroeg me af of we ze niet beter zouden laten
verwijderen, maar volgens de
dierenarts zou het beestje er
geen l ast van hebben .”
Ondertussen heeft de familie de
kat al voor tien jaar. Waarom ze
precies nu met hun speciale kat
naar buiten komen, is ni et
bekend.
Des is met zijn 26 tenen helaas
geen wereldrecordhouder. De
Canadese kat Jake uit Ontario
haal de h et World Book of
Records in 2002 met 28 tenen.
Een snelle zoektocht leert ons
dat een kat met 26 tenen niet
eens zo uitzonderlijk is. Maar Mrs Thomas is aan het
uitzoeken of haar kat niet toevallig de recordhouder is in
eigen land… (hln)

Volg uw poes op de voet met kattencamera
Altijd al willen weten wat uw poes uitspookt als ze de
wijde wereld in trekt? Dan kan u vanaf nu beroep doen
op de zogenaamde kattencamera, die om de minuut een
foto trekt van de omgeving waar uw huisdier zich op
dat moment bevindt.

Mr. Lee speurt de bodem af op zoek naar voedsel.

Links het ‘liefje’ van Mr. Lee.

De Tonkinees
Hallo iedereen,
Ik ben Christine Op de Beeck en ik ben nog niet zo
heel lang geleden gestart met het fokken van
Tonkinezen, een ras dat hier in België amper
voorkomt momenteel.
De passie voor katjes is eigenlijk een 7-tal jaar
geleden begonnen met de aanschaf van een Blauwe
Rus en een jaartje later kwam er nog een russisch
blauw poesje bij als speelkameraadje voor
Esperanto, zij werd Daria gedoopt.
Omdat het natuurlijk erg leuk is om te weten hoe je
katjes bevonden worden besloten we om indertijd
deel te nemen aan een aantal kattenshows en via via
leerde ik een tof koppel kennen dat op de koop toe
maar op een kwartiertje rijden van ons woonde.
Zij fokten toen siamezen, burmezen en ook
tonkinezen.
Op een avond bracht ik een bezoekje bij hen en ze
hadden toen net een nestje tonkinezen van een paar
weken oud.
Ik was op slag verliefd op een blue mink katertje uit
dat nest en het duurde dan ook niet lang eer ik
besloten had dat ik hem kost wat kost als nieuw
huisgenootje wilde.
Zo gezegd, zo gedaan: Sheridan Cerridwen du Puy
de Tourneppe was nu officieel mijn eerste
Tonkinees.
De band die ik met Sheridan heb is voor mij echt
uniek en hij is en blijft mijn grote favoriet en
kameraadje in huis.
Een jaartje later besloot ik dat ik ooit toch graag
een nakomeling van Sheridan zou fokken en
daarvoor moest ik natuurlijk een geschikt en leuk
vrouwtje voor hem vinden.
En na een zoektocht en heel wat over en weer mailen
kwam ik terecht bij Cattery Von Lenné in Duitsland.
Het contact was er erg goed en zo kwam na een
tijdje Banshee Von Lenné mee naar België. Zij is
een lilac mink tonkinees.
Het klikte ongeloofelijk goed tussen haar en Sheridan
na verloop van tijd en het is het meest trouwe koppel
dat ik ooit al heb gezien!
Waarschijnlijk zal dit pas voor ten vroegste in de
loop van einde 2008 of 2009 zijn.

En uit deze mooie
liefde kwam dan
zo’n anderhalf jaar
later (3/8/2006)
mijn eerste nestje
tonkaneesjes ter
wereld: 2 blue point
katertjes (Anubis &
Adonis) , 1 lilac
mink katertje (Atys)
welke
naar
Bordeaux vertrokken is en 2 blue mink poesjes
(Amojo & Ambrosia).
Anubis woont nu bij kennissen in de buurt, Adonis
in Amersfoort, Amojo in Den Haag en Ambrosia in
Duitsland en ze stellen het allemaal prima!
Ondertussen heb ik ook al heel wat mensen leren
kennen die al veel meer ervaring hebben met het
fokken van dit prachtige ras, vooral dan in
Nederland, Duitsland, Italië en Engeland.
Sinds een aantal maanden richtten enkele collegafokkers in Nederland ook de eerste
tonkinezenwerkgroep op met de bedoeling de
toekomstige nieuwe baasjes en ook de fokkers te
voorzien van alle nodige informatie aangaande het
ras, het fokken, de catteries en uiteraard om het ras
in stand te houden en te verbeteren op vlak van
karakter, gezondheid en uiterlijk.

Met de moed der wanhoop wachtte ik erg
zenuwachtig de komst van het derde kleintje af en
toen dit perfect gezond geboren werd was ik enorm
opgelucht. Een paar uurtjes later werd nog een
kleintje geboren.
Later die dag zijn de laatste twee kittens geboren
via een keizersnede en ook zij stelden het prima.
In dit nestje had ik 2 blue sepia kittens (een katertje
Bagan genaamd en een poesje Bubble), 1 lilac point
katertje (B. Milo) en een lilac mink katertje (Bayou).
Ook deze kittens vonden al vrij snel nieuwe baasjes,
2 in Nederland (B. Milo is naar de baasjes van
Amojo vertrokken in Den Haag en Bagan naar
Groningen) en de andere twee zijn in België gebleven.
Momenteel gaat Banshee toch minstens 2 jaar op
rust en misschien zelfs definitief, vooral omwille van
den keizersnede en de moeilijke bevalling maar ik
hoop wel dat ik nog een geschikt natural mink poesje
kan vinden in de komende maanden vanuit het
buitenland en dat ik met haar later nog een nestje
van dit prachtige ras kan fokken.
Waarschijnlijk zal dit pas voor ten vroegste in de

Dat geeft me ook de tijd om me goed te verdiepen
in het ras en meer ervaring op te doen en een geschikt
poesje uit te zoeken.
Een website van mijn cattery is nog in aanmaak maar
deze komt er zeker tegen het najaar aan.

Met dank aan Christine Op de Beeck
Cattery Mysterious Eyes Tonkinese

Waar komen ze vandaag?
De Tonkanees is een ras afkomstig uit Birma. De
eerste bekende Tonkanees in het westen was in feite
Wong Mau, de stammoeder van de Tonkanezen,
die in 1930 naar Amerika kwam.
De hedendaagse Tonkanees is ontstaan uit een
kruising tussen de Siamees en de Burmees met de
kenmerken van beide rassen.
Dit ras is zeer gesteld op mensen, hij is intelligent,
verdraagzaam, leergierig, nieuwsgierig, spontaan en
actief. Hij is lief voor kinderen. Hij is een extraverte
en aanhankelijke kat; je kunt letterlijk niet om hem
heen. Hij is gek op gezelschap en dol op avonturen.
Tonkanezen willen altijd overal bij zijn en kunnen
luidkeels protesteren als iets hen niet naar hun zin
gaat. Ze volgen je vaak als een hondje en willen
soms zelfs apporteren. Dit zeer aanhankelijke ras
verwacht de volle aandacht van hun baasje of dwingt
deze desnoods wel af. De Tonkanees staat graag in
het middelpunt van de belangstelling. Een Tonkanees
is niet graag alleen. Een andere kat is wel een
vereiste.

Uiterlijk
De Tonkanees is van gemiddelde grootte en van het
Oosterse type. Het lichaam moet stevig en gespierd
zijn, met kop, lichaam, poten, voeten en staart in
verhouding, zodat er een evenwichtig geheel is. Het
vachtpatroon is uniek. De oren, het masker, poten,
voeten en staart behoren donkerder van tint te zijn,
overgaand naar een lichtere tint van dezelfde kleur
op het lichaam. De kat moet vriendelijk zijn en
zwaarder lijken dan hij is.
Vacht
Zacht en glad tegen het lichaam aanliggend, met een
natuurlijke glans. De points zijn duidelijk zichtbaar,
maar niet zo prominent als bij de Siamees.

Lichaam
Gemiddeld groot, lenig en gespierd. Lange poten.
De achterpoten zijn iets langer dan de voorpoten.
Kleine ovale sierlijke voetjes.
Staart
Lang vanaf de dikke basis in een punt toelopend.
Zonder knikken.
Kop
Een gematigde wig met vierkante snuit en een lange
neus. Van op zij gezien is er een lichte stop zichtbaar.
Een niet te lange hals.
Oren
Middelgroot breed aan de basis met ovale puntjes
en voorwaarts gehouden.
Ogen
Amandelvormig en wijd uiteen staand.

Vachtpatronen
De “mink”, ook wel Tonkanees-kleur ig
genoemd,deze katten hebben een intermediaire
kleur. De “sepia”(solid), deze hebben de minst
zichtbare points enhet meest donkere vachtpatroon.
De “pointed”, deze katten hebben duidelijk
afstekende points en het lichaam heeft het meest
lichte vachtpatroon.
De ontwikkeling van het vachtpatroon bij kittens kan
langzaam verlopen en mag een lichte tabby tekening
vertonen, die niet als fout gerekend mag worden.
Oogkleur
“Minks” hebben aquamarijn kleurige ogen, variërend
van blauwgroen tot groenblauw.
“Sepia’s” hebben groen/gele ogen.
“Points” hebben een helder blauwe oogkleur.

Fouten
Ronde kop, ronde ogen, korte snuit. Lichaam met
een cobby of oosters type. Strepen op het lichaam.
Botmisvormingen van de staart. Gele ogen.
Ten onrechte wordt de Tonkanees nogal eens een
hybride ras genoemd, hoewel dit niet waar is. De
bekende geneticus, Roy Robinson, heeft gezegd dat
de Tonkanees duidelijk geen hybride is, omdat
hybride het resultaat is van een kruising tussen twee
verschillende soorten.
Hij was van mening dat de Tonkanees zich heeft
ontwikkeld uit kruisingen tussen twee bestaande
rassen, mogelijk gemaakt door een “speling der
natuur” in de genetica van de vachtkleur. Omdat de
moderne Tonkanees een soort “reconstructie” is van
Wong Mau, zijn alleen eerste generaties Tonkanezen
kruisingen. Het feit dat het ras 3 verschillende
vachtpatronen produceert is geen ‘fout’ maar ‘uniek’
en betekent niet dat de Tonkanees niet raszuiver zou
zijn, in tegendeel, het “type” is net zo raszuiver als
van een andere raskat.
Tonkinees of Tonkanees ???
What’s in a name? De naam Tonkanees wordt nu
nog gebruikt door de onafhankelijke verenigingen
in Nederland, maar de naam is sinds 1991 officieel
gewijzigd in Tonkinees.
www.tonkanees.nl

Tandproblemen bij de kat
De kat is een echte carnivoor met een gebit
aangepast aan het vangen, doden en verscheuren
van de prooi: ze is secodont d.w.z. heeft kiezen en
snijdende randen, zonder maalvlakken. De kat heeft
een melkgebit (26 tanden) en een blijvend gebit (30
tanden). Rond de leeftijd van 3 maanden begint de
tandwisseling en het is compleet rond de leeftijd van
6 maanden. Een tand is opgebouwd uit kroon en
wortel en zit stevig verankerd in een beenderige
alveole met een periodontaal ligament.
Hoe zie je dat een kat tandpijn
heeft?
Meest opvallend bij de kat met
tandpijn is het te veel aanmaken van
speeksel. Soms gaat ze met de mond
wrijven tegen voorwerpen, krabben
aan de mond, klappert anden,
weigeren brokjes te eten, … vaak
echter laat ze niets merken en is de
vieze mondgeur het enige dat je
opmerkt.
Ka akaf wijkingen:
de
ondervoorbijt.
Ondervoorbijten (ondersnijtanden staan voor de
bovensnijtanden) zien we vaak bij de Perzische kat.
De onderkaak is bij de Pers vaak een heel stuk
langer dan de bovenkaak. Het is in grote mate erfelijk
bepaald. Door het extreme ondervoorbijten
veroorzaken de onderhoektanden drukletsels in de
bovenlip. Soms helpt het de scherpe hoektandjes
bij te slijpen, zodat de punt iets korter en stomper
wordt. Meestal echter is het volledig inkorten met
wortelkanaalbehandeling van de hoektanden de
beste oplossing. Soms wordt chirurgische
beetcorrectie uitgevoerd: hierbij wordt een stukje
onderkaak weggenomen. Bedenk, voor je hieraan
begint, dat het een erg traumatische ervaring is voor
poeslief met de kans op traumatische complicaties.

Tandfractuur
Een vaak voorkomend tandprobleem bij de
vrijlopende poes is de tandbreuk (tandfractuur),
voornamelijk van de hoektanden. Als hierbij de
tandpulpa (vaatzenuwstreng) bloot komt te liggen,
dan leidt dit ooit tot problemen.

De pulpa wordt besmet met mondbacteriën,
ontsteekt en sterft af. Aan de wortelpunt (apicaal)
ontstaat een ontsteking die korte of lange (soms
jaren) symptoomloos kan verlopen. Vroeg of laat
ontstaat, onder invloed van immuniteitsdaling of
steeds ergere besmetting, een kanjer van een abces
en treedt wortelresorptie op (de wortel wordt als
het ware opgegeten).
Een recente tandfractuur kan worden behandeld
zoals bij de mensen: de pulpa wordt
verwijderd en het nu lege wortelkanaal
wor dt
opgevuld
met
wortelkanaalcement en afgesloten. Is
er steeds wortelresorptie opgetreden,
dan is tandextractie de aangewezen
behandeling.
“Neck lesion”
Een mysterieuze tandziekte bij de kat
is de “neck lesion”, vroeger
kattencar iës genoemd. Hierbij
ontstaan erg pijnlijke gaatjes ter
hoogte van de tandhals (overgang
kroonwortel). Is de tand in lichte graad aangetast,
dan kunnen de letsels bedekt worden met speciale
cementen. Meestal zijn de letsels te diep en kan
tandextractie een oplossing bieden.

Parodontopathie (ziekte van de tandomgevende
weefsels)
Tenslotte een woordje over het grote tandprobleem:
tandsteen of meer algemeen parodontopathie. Het
begint op jonge leeftijd met de afzetting van
tandplaque bestaande uit mucoproteïen uit speeksel,
mondbacteriën en voedselresten. De
plaquebacteriën dringen in het tandvlees. Hier komt
een ontsteking op gang waarbij het tandvlees als
het ware zichzelf gaat afbreken. De plaque verkalkt
tot tandsteen waarop zich weer plaque afzet. Zo
wordt de laag tandsteen alsmaar dikker. De
ontsteking gaat steeds dieper, het periodontale
ligament gaat beetje bij beetje kapot, het alveolair
been wordt afgebroken. De tand komt los, de kat
stinkt erg uit de muil, ze speekselt en eet slecht of
helemaal niet.

In dit stadium moet de poes zo snel mogelijk bij de
dierenarts een grondige gebitsreiniging ondergaan,
met extractie van alle loszittende tanden.
Beter is het dit stadium niet af te wachten, doch zeker
jaarlijks het gebit te laten controleren op tandsteen
en nodig grondig te laten reinigen door de dierenarts.
Ook preventie is belangrijk. Geef de poes naast
zachte steeds ook harde voeding. Het is nuttig de
jonge poes te wennen aan tandenpoetsen met
speciale borstels en tandpasta. Zo kan u zelf de
belangrijkste mondziekte van de poes, de
parodontopathie, afremmen.

Hoe her kent u
tandaandoeningen?

de

symptomen

van

Bij de jaarlijkse vaccinatie en gezondheidscontrole
zal de dierenarts het niet nalaten het gebit van uw
kat te controleren.
Er zijn verscheidene aanwijzingen die erop wijzen
dat uw huisdier tandproblemen heeft:
- Slechte adem
- De aanwezigheid van geelbruin tandsteen.
- Rood, gezwollen of bloedend tandvlees

Tandaandoeningen bij huisdieren kunnen de
volgende oorzaken hebben:
- Slechte mondverzorging: zonder een goede
preventieve zorg kunnen tandplaque en tandsteen
ontstaan, die kunnen leiden tot gingivitis en
paradontale aandoeningen.
- Ras: te dicht opeen of scheef staande tanden zijn
vaker een probleem bij sommige kattenrassen (bijv.
Abessijnse en Somalische katten) en kunnen
aanleiding geven tot paradontale aandoeningen.
- Voeding: kleverige voeding kan bij een huisdier
leiden tot snellere ophoping van tandplak. Een goede
voeding is Hill’s Prescription Diet Feline T/D
droogvoeding. Deze brokken zijn speciaal
ontworpen om een bijdrage te leveren aan de
gebitsverzorging van uw huisdier. Klinische tests
hebben uitgewezen dat deze brokken zeer effectief
zijn. In vergelijking met andere droogvoeders zijn
de brokken groter en vallen niet onmiddellijk uiteen
als uw kat erop bijt. In plaats daarvan dringt de tand
diep in de brok door, zodat afzettingen van tandplak
en andere etensresten van het tandoppervlakte
worden verwijderd. Hill’s Feline T/D droogvoeding
is een volledige en uitgebalanceerde voeding voor
dagelijks gebruik, die andere supplementen
overbodig maakt

- Pijn bij het eten
- Krabben aan de mond
- Moeizaam kauwen en zelfs verminderde eetlust
- Verlies van tanden
- Kwijlen
Belangrijk is evenwel om – zelfs als uw kat geen
van bovenstaande verschijnselen vertoont – het gebit
regelmatig te laten controleren door de dierenarts.
Sommige problemen zijn niet onmiddellijk te

- Leeftijd: tandaandoeningen doen zich vaker voor
naarmate huisdieren ouder worden.

constateren en vooral oudere huisdieren zijn
bijzonder vatbaar voor tandaandoeningen.

Geschiedenis van de kat
De spleetvoetigen

Het dier dat we op de dag van vandaag kennen heeft
een evolutie van minstens veertig miljoen jaar
doorgemaakt. Aan de hand van talrijke fossielen kan
de oorsprong van de wilde katachtigen, waarvan de
kat deel uitmaakt, achterhaald worden. De wilde
katachtigen vormen een homogene familie. De
mannelijke en vrouwelijke dieren zijn identiek, behalve
dat de mannetjes vaak groter en zwaarder zijn. Alleen
de leeuw maakt met de manen een uitzondering op
deze regel. Het zijn carnivoren die het best van alle
dieren aangepast zijn aan het vangen van levende
prooien. Het zijn heuse wereldburgers, maar men treft
ze niet aan op Antarctica, Australië, Madagaskar, de
Antillen en enkele andere eilanden.
De familie van de katachtigen kan opgedeeld worden
in drie onderfamilies : de Nimravinae (die vandaag de
dag verdwenen zijn), de Acinonychinae (waaronder
de Cheet ah’s en d e kat acht i gen m et t wee
soortgroepen : de grote katachtigen (type Panthera)
en de kleine katachtigen (type Felis) waarvan de
huiskat rechtstreeks afstamt.
De oorsprong van de katachtigen
Vanaf het moment dat de dinosaurussen verdwenen,
ong ev eer aan het e inde v an het secundai r
hoofdtijdperk, verschenen de eerste zoogdieren. Deze
zoogdieren waren insecteneters. Zo’n zeventig miljoen
jaar geleden, in het superieur krijttijdperk, zouden ze
aan de oorsprong van de carnivoren en de primaten
hebben gestaan. In het Paleoceen omvat de fauna
van de zoogdieren de orde van de Creodonten. Dit
waren kleine dieren van ongeveer dertig cm hoog. De
Creodonten hadden nogal zware vormen, ze stonden
laag op hun poten en waren half-zoolgangers. Ze
hadden wel reeds klauwen die de komst van de
carnivoren aankondigden. De eerste zoogdieren die
bekend zijn uit deze periode, waren anatomisch
gezien zeer verschillend van de zoogdieren die we nu
kennen. In het Eoceen verdwenen zij weer en werden
vervangen door de spleetvoetige carnivoren. De
spleetvoetige carnivoren hadden sterke scheurkiezen
die beter ontwikkeld waren dan die van de Creodonten.

Vooral bij de Eucreodonten maakten de hoektanden
en de scheurkiezen een enorme ontwikkeling door.
De Eucrodonten stammen af van de Procreodonten
uit het Paleoceen en zijn in principe de voorvaderen
van de huidige Carnivoren. Eén van de eerste werd
Miacis (Miacoidae) genoemd, een soort in bomen
levende genetkat uit Amerika en Eurzaië. Miacis had
een langer lichaam en langere poten dan die van de
Creodonten. De naam Miacis vormde de basis voor
een familienaam : de Miaciden. (zie foto: lichaam
zonder staart van een Miacide). Deze vormden een
soort ov ergang t ussen de Creodont en en de
spleetvoetigen. De Miaciden waren kleine dieren die
hoogstwaarschijnlijk in de bossen leefden. Aan het
einde van het Eoceen verschenen in Amerika en
Eurazië afstammelingen van de Miaciden. Dit waren
vertegenwoordigers van de moderne hondachtigen
(honden en wolven), marterachtigen (bunzing en
wezels), beerachtigen (beren) en wasbeerachtigen
(wasberen,...) . Dieren die erg dicht bij de Miaciden
lagen, zouden aan de oorsprong gelegen hebben van
de soort Civet (Mangoest), en later de katachtigen en
de heyna-achtigen. De Miaciden vertegenwoordigen
ongetwijfeld de meest waarschijnlijke oorsprong van
de spleetvoetigen, de verre voorvaderen van de katten.
De primitieve katachtigen

Vervolgens, tekent zich tijdens het Oligoceen een
duidelijke lijn af bij de katachtigen. Een tendens die
naar de individualisatie van de twee verschillende lijnen
van de familie zal leiden. Enerzijds grote, robuuste
en langzame di eren, uit gerust met enorm e,
sabelvormige hoektanden : de Eusmilus. Anderzijds,
grote katten, soepel en snel met een gebit dat nauw
verwant is met dat van de huidige katachtigen : de
Proailurus en later de Pseudailurus, waarvan de
gangen doen denken aan die van de Civetkatten. De
Fossa (Cryotoprocta ferox) is een hedendaags
voorbeeld van deze kat. De Pseudailurus zou het eerste
lid zijn van de familie van de moderne katten, waarvan
Smilodon (zie foto schedel hiernaast), in Amerika,
een spectaculaire vertegenwoordiger was.

De kleine katachtigen pasten zich in die tijd zeer snel
aan alle verschillende streken aan, zowel aan
woestijnen, bossen, steppen als aan de moerassige
streken.
Dan volgt het tijdperk van het Mioceen, waarin de Felis
zitelli in Europa leefde. Dit dier was erg verwant aan
de wilde kat die tot op heden in onze landen leeft en
met de kat die in het quartaire tijdperk leefde. In deze
tijd kwam ook de soort Felis tot ontwikkeling, terwijl
de primitieve katachtigen, de Smilodons en de
Machairodus (soort tij gers met sabelv ormige
hoektanden) op hun beurt verdwenen.
De eerste wilde katten
In het quartaire tijdperk verschijnen de eerste huidige
wilde katten. De wilde kat Martelli, die naar alle
waarschijnlijkheid dateert uit het begin van het
Pleistoceen (1,8 miljoen jaar geleden), kan beschouwd
worden als één van de rechtstreekse voorvaderen van
onze huidige kat. Dit dier zou de voorvader zijn van
de wilde kat of Felis silvestris, die aan het einde van
de tweede ijstijd zijn intrede deed. Het dier verspreidt
zich zeer snel over Europa, Azië, Afrika en evolueert
naar drie verschillende hoofdsoorten : de Europese
wilde kat of Boskat (Felis silvestris silvestris), de
Afrikaanse wilde kat of Handschoenkat (Felis silvestris
lybica) en de Aziatische woestijnkat (Felis silvestris
ornata). Volgens sommigen zou de duidelijke
scheiding tussen de Europese en Afrikaanse wilde
katten ongeveer 20.000 jaar geleden plaatsgevonden
hebben.
Van de wilde kat naar de huiskat
Onze huiskat (Felis silvestris catus, voorheen Felis
catus) stamt duidelijk af van de Afrikaanse wilde kat.
Onze huiskat zou i n f eite afkomst ig zijn van
verschillende wilde rassen waaronder de Aziatische
woestijnkat (Felis silvestris ornata) die in Iran,
Pakistan en India leefde en die op een natuurlijke wijze
tot de mens aangetrokken was. De vacht was grijs
tot geelachtig, met rond, zwarte vlekken, een lange,
geringde staart met een zwart uiteinde.
De Afrikaanse wilde kat (Felis silvestra lybica) mengde
zich met de Aziatische woestijnkat en werd in het
Oude Egypte, rond 2500 jaar voor Christus, als
huisdier gehouden. Deze kat leek op de tijgerkat :
kortharig, een roodgrijze tot grijsbruine kleur, dwarse
strepen op de zijkanten, zwarte, transversale strepen
op de ledematen, geringde staart met een zwart
uiteinde. Dit dier kon gemakkelijk getemd worden. Er
is geen twijfel mogelijk dat de voorvaderen van onze
kat temidden van deze rassoorten gezocht moet
worden. De Felis silvestris silvestris daarentegen, is
een dier dat volstrekt wild is en zelfs ontembaar.

Het begin van de domesticatie

De domesticatie van de kat blijft erg geheimzinnig en
kan niet met zekerheid bevestigd worden. De
traditionele versie legt de domesticatie van de katten
uit ten tijde van de Egyptenaren, waar men inderdaad
de eerste sporen van gedomesticeerde katten aantreft,
omstreeks 4500 jaar voor Christus. Eén van de
onderrassen van de wilde kat of Felis silvestris lybica
zou aan de oorsprong liggen van de Egyptische kat.
Aanvankelijk leefde het dier naast de mens en deelde
slechts voedsel. Later ontstond er een nauwere band
tussen de mens en de kat. In eerste instantie was de
kat een ‘vertrouwd’ dier, om later een ‘gezelschapsdier’
te worden. De Egyptenaren lieten zelfs wide katten
toe en temden ze ook. Dit gebeurde in het Nieuwe
Rijk (omstreeks 1580-1070 voor Christus) tot in de
ptolemeïsche periode (300-30 jaar voor Christus). Deze
wilde katten werden, net als de huiskatten, lange tijd
gemummificeerd. Volgens sommige historici bestaan
er echter verschillende, afzonderlijke bronnen van
domesticatie. Bijvoorbeeld in Pakistan waar de
Aziatische woestijnkat nog steeds als een wild dier
leeft. Deze kat, met een kleine schedelinhoud, is
waarschijnlijk in Egypte terecht gekomen en in Libië,
waar de Libische kat leefde en die waarschijnlijk ook
in het meridionaal Verre Oosten leefde. Hiermee zou
de gescheiden afkomst van de Europese kat te
verklaren zijn. De oorsprong van de verering van de
katten bij de Egyptenaren (zie foto van een fresco van
het graf van Nakht) kan eveneens uitgelegd worden
door het houden van huiskatten van Indische afkomst,
maar de Aziatische afkomst van de huiskat is toch
omstreden.

Wat moeten we onze kat te
drinken geven?
Water, in combinatie met een evenwichtige voeding
van goede kwaliteit, is de beste garantie op een
gezond leven voor uw huisdier.
Als we onze katten fit willen houden, moeten ze
zuiver water kunnen drinken, en dat zoveel ze
willen. Hun lichaam bestaat voor het grootste deel
uit water. Het is dus belangrijk dat ze hun
lichaamsvochtigheid op peil houden. Maar
hoeveel water moeten ze per dag precies binnen
krijgen om het juiste vochtigheidspeil te verkrijgen?
Het is moeilijk om een precies cijfer te geven, want
onze dieren halen het vocht dat ze nodig hebben
niet alleen uit het water dat ze dagelijks drinken.
Ook hun eten bevat water, en de hoeveelheid
d a a r v a n
verschilt al naar
gelang
de
categorie voer.
Kattenbrokken
bevatten minder
water dan voer
uit blik, of het
eten dat we zelf
vo or
ze
samenstellen. Er
zijn nog andere
factoren in het
sp el:
de
temperatuur buiten, de leeftijd van het dier, het
feit of het al dan niet gezoogd wordt… zijn ook
bepalend voor de behoefte aan water van onze
vrienden. Het is dus moeilijk om een algemene
richtlijn te geven voor katten. Toch moet u
proberen in het oog te houden hoeveel uw dier
min of meer drinkt bij zijn normale eetpatroon.
Op die manier kunt u eventuele veranderingen in
zijn gewoonten vaststellen. Een stijging in het
drank- of watergebruik kan namelijk wijzen op
een ziekte.

Heel veel mensen denken dat katten melk als
hoofddrank moeten krijgen. Niets is minder waar!
Pasgeboren poesjes drinken dan wel de melk van
hun moeder, maar eenmaal volgroeid lest de kat
zoals de meeste andere zoogdieren zijn dorst met
water.
Sommige katten verteren lactose wel gemakkelijker
dan andere en kunnen dus gerust melk drinken
zonder last te krijgen van diarree. Volwassen katten
die de gewoonte hebben om melk te drinken en die
drank lusten, kunnen speciale melk voor katten
drinken, of koemelk aangelengd met water.
Als uw kat buiten kan, is het goed mogelijk dat ze
niet zal drinken uit haar schaaltje. Veel katten drinken
liever regenwater tijdens hun tochtjes in de natuur.
Sommige katten met een wat fijnere smaak drinken
liever water uit een schaaltje van glas. Reservoirs in
plastic veranderen
soms lichtjes de
smaak van het
water.
Katten nemen in
onze maatschappij
een
almaar
be la ng r ijk e r e
plaats in en de
economie speelt
daar handig op in.
In dierenzaken zijn
tegenwoordig heel
wat dranken te
verkrijgen voor katten. In tegenstelling tot water zijn
ze verrijkt met essentiële aminozuren, vitamines,
mineralen en vetzuren. Ze hebben ook een smaak
die heel veel van onze kleine huisdieren bevalt. Deze
drankjes vervangennochtans niet het water dat uw
dier dagelijks in beperkte hoeveelheid moet krijgen.
De dranken zijn te krijgen in versies voor honden
en katten, zowel junior, volwassen als senior, en
vormeneengoede aanvullingop hunvoeding. U kunt
ze uw dier voorzetten samen met hunportie eten en
water.

Foto van de maand

Heb je ook een leuke foto????
Mail ze snel naar redactie@bcfvzw.be

Herplaatsing
Bengaal
Poezenparadijs

Zolton
Kasterlee

black Tabby spotted
014 85 22 31

18/03/2007
bengaal@poezenparadijs.be

Dekkaters

Bengal

British Longhair

Ch. Koh-I-Noor Von Baumberg
White
21/02/2005
B3
+31 77 476 23 60
cattery-b3@xs4all.nl

British Longhair

Glitterglan Nobleking
Black Spottet
25/06/2004
Poezenparadijs
014/85.22.31
bengaal@poezenparadijs.be

British Longhair

British Shorthair

British Shorthair

Lancelot Circle of Life
Lilac
28/02/2000
De Preston
+31 41 856 18 56
info@catterydepreston.nl

Kazou Van De Varna
Silver Tabby Blotched
20/04/2003
Rockbridge
014/54.55.06
rockbridge@skynet.be

British Shorthair

British Shorthair

British Shorthair

British Shorthair

Goofy Wildebras
Lilac White
12/05/2005
Wildebras
+31 76 597 12 45
nelly-wildebras@hotmail.com

British Shorthair

Gr.Eur.Ch.Don Diablo Van De
Katteklauw
Blue White
02/04/2004
Magic Stars
info@british-shorthair.com

British Shorthair

Gr. Int. Ch. Nesta d’Amore
Black Silver Tabby Blotched
03/06/2001
The Little Prairie
014/61.74.06
alenirene@hotmail.com

Kenzo Boucheron
Shaded Silver
07/02/2003
Boucheron
03/773.36.78
boucheron@telenet.be

Gabriël Van Het Goesenhof
Blue
07/05/2005
von de Rigelfarm
011/59.78.03
heidi.dirks@telenet.be

Merlin O’Uxmal
Fawn
10/03/2003
Beau Monde
+31 65 108 24 91
info@catterybeaumonde.nl

Ch.Bleu De la Fontaine de Touchka
Blue
21/04/2005
House of Brits
014/26.41.93
catteryhouse of brits@hotmail.com

Ch. Mister Loup Leroy ter Wulvengracht
Blue
02/06/2002
The Little Prairie
014/61.74.06
alenirene@hotmail.com

British Shorthair

British Shorthair

British Shorthair

Chocotof De la Fontaine de Chocolat
Chocolate
21/04/2005
House of Brits
014/26.41.93
catteryhouseofbrits@hotmail.com

Woeste Willem Joufflu
Blue
11/04/2005
Of Ripou’s Castle
052/35.33.29
vero.simonis@skynet.be

British Shorthair

British Shorthair

Amaretto de l’Arc-En-Ciel
Crème
30/05/2004
Het Poezenhofje
011/72.37.09
martens_josiane@telenet.be

Tristan Van de Blanke Duin
Lilac
25/05/2007
La Fontaine de Touchka
015/630.238
cattery_touchka@hotmail.com

British Shorthair

Ch.Balou V.’t Splenterbosch
Crème & White
24/09/2003
Hasina Jabari
+31 345573758
khak@wxs.nl

British Shorthair

British Shorthair

British Shorthair

Terens De la Fontaine de Touchka
Blue
05/03/2005
Terenshof
015/20.05.01
ingemuyldermans@skynet.be

Fi-Jona’s Billy Toulouse
Crème
02/07/2005
Von de Rigelfarm
011/59.78.03
heidi.dirks@telenet.be

British Shorthair

Shyvar Van Podro Re
Blue
05/04/2004
House of Pearls
gerda_jacobs@telenet.be

Smirnoff House of Brits
Silver Tabby
21/02/2006
House Of Brits
014/26.41.93
catteryhouseofbrits@hotmail.com

British Shorthair

Shadow Van Podro Re
Black Shaded Silver
25/04/2004
House of Pearls
gerda_jacobs@telenet.be

Carnaval Van De Hunzehof
Lilac White Harlekijn
28/05/2003
Celize’s
+31 703800430
info@catterycelizes.nl

British Shorthair
Djingis Van Lutz
Blue
15/10/2004
Brigibrits
brimac@skynet.be

British Shorthair

British Shorthair

British Shorthair

Osatee
Chocolate
02/08/2005
Lambirz
+31 114672828
lucy1@lambirz.nl

Gr. Int. Ch. Mascalero Von Luanda
Lilac
26/02/2003
Kelyn
09/372.08.42
catterykelyn@pandora.be

Hercules Von Fat Velvet Bags
Crème
17/04/2005
de Notredame

British Shorthair

British Shorthair

Ch. Snow’s Boy Aristo el Sekhat
Black Silver Tabby Spotted
05/05/2005
Gibobriki-Joy
+31 334726844
info@gibobriki.nl

Timo Ramek Van Alteren
Chocolate
01/09/2004
Wildebras
+31 765971245
nelly_wildebras@hotmail.com

British Shorthair

Devon Rex

Heilige Birmaan

Lord Rocco Chamaleon
Black Van
06/06/2004
Sophal’s Choice
+31 348422805
sophalschoice@hotmail.com

Eur.Ch.Shakandah Blue Romeo
Blue Point
25/04/2003
Van Thymar
015/31.58.07
info@thymar.be

Persian

Persian

Gr. Int. Ch. Brettachtal’s Golden Newton
Shaded Golden
19/09/2003
Van Thymar
015/31.58.07
info@thymar.be

Int. Ch. Toscanini Von Brettachtal
Chinchilla
16/05/2001
Van Thymar
015/31.58.07
info@thymar.be

laurent.notredame@telenet.be

Jaromir from Bellac
Chocolate
24/04/2005
Kelyn
09/372.08.42
catterykelyn@pandora.be

Heilige Birmaan

Gr. Eur. Ch. Vladimir Donkersnoet
Lilac Tabby
26/05/2003
Van Thymar
015/31.58.07
info@thymar.be

Persian Harlequin

Gr. Int. Ch. Snowdrop’s Unforgettable
Blue White
01/07/2001
Mawiland
+31 172425354
wil.colla@zonnet.nl

Ragdoll

Ragdoll

Nero Quisibo
Blue Point
23/12/2005
Quisibo
016/77.18.64
quisibo@scarlet.be

Naopiro’s Valentino
Seal Point
14/03/2005
Quisibo
016/77.18.64
quisibo@scarlet.be

Selkirk Rex LH

Siamese

Junior Van Elyne
Lilac Point
08/02/2006
du Pays du Blanc

Nite Wind Born To Be Wild
Red
20/04/2005
B3
+31 774762360
cattery-b3@xs4all.nl

davy.marchand@telenet.be

Russian Blue

World Ch. Zhivago Von Edelweiss
Blue
20/07/2000
Von Edelweiss
059/31.19.55
blauwe_rus@pandora.be

Sphynx

Gr. Int. Ch. Kawai Of Tropical Heat
Blue White
25/06/2003
Laverton
diane.pardon-engelen@pandora.be

Kittens
Cattery James

E-mail: lenaerts.patricia@skynet.be

Tel : 0494 10 11 49

Vader : James De La Fontaine De Touchka

British Shorthair

Blue

Moeder : Go-Toulouse-Go

British Shorthair

Blue Tabby Point

2 katertjes en 2 poesjes

Geboren op: 30/05/2007

Cattery The little Devil‘s

E-mail: damaxes@zeelandnet.nl

Tel : +31 6 40 23 98 16

Vader : ‘Merlin O’Uxmal’

British Longhair

Fawn

Moeder : Ayesha Unique

British Longhair

Blue Créme

katertjes en poesjes
Cattery Van ‘t Scheldenhoeck

Geboren op: 28/06/2007
E-mail: de.vriendt.veerle@pandora.be

Tel : 0475 32 10 11

Vader : Master Cat Odin

Maine Coon

Black

Moeder : Janette vom Engelshugel

Maine Coon

Cream Silver Tabby Mackerel

katertjes en poesjes
Cattery Norwegian Pearls

Geboren op: 27/07/2007
E-mail: wouters-vanessa@skynet.be

Tel : 011 64 33 38

Vader : Captain Zoltan Van Kjaerlighet

Norwegian Forest Cat

Blue Tabby

Moeder : Narviks Panthera

Norwegian Forest Cat

Black Smoke

katertjes en poesjes

Geboren op: 27/06/2007

Cattery van ‘t Mezenhof

E-mail: dirk.aerts7@pandora.be

Tel : 0478 34 70 44

Vader :Ch. Dragonfly’s largo

British Shorthair

blue

Moeder : Toucha Van’t Goesenhof

British Longhair

Lilac

3 katertjes en 1 poesjes

Geboren op: 26/06/2007

Cattery Magic Stars

E-mail: info@british-shorthair.com

Tel : 0496 10 88 13

Vader : Camaro Von Weissenwasser

British Shorthair

Blue

Moeder : Lady Leonie Vom Aachenerland

British Shorthair

Lilac Créme White

4 katertjes en 2 poesjes

Geboren op: 26/04/2007

Cattery Silvercats

E-mail: petra.declerck@telenet.be

Tel :

Vader :Ch. Snow’s Boy Aristo el Sekhat

British Shorthair

Black Silver Tabby Spotted

Moeder : Forever Flox van Elsdieck

British Shorthair

Black Silver Tabby Blotched

katertjes en poesjes
Cattery De Perros Guirec

Geboren op: 25/06/2007
E-mail: deperrosguirec@pandora.be

Tel : 03 353 00 18

Vader :Ch. Koh-I-Noor Von Baumberg

British Longhair

White

Moeder : Sorbetto’s Phoebe

Scottish Fold

Blue Créme

katertjes en poesjes
Cattery Van Cooper

Geboren op: 24/06/2007
E-mail: kim.Volckaerts@telenet.be

Tel : 0486 35 31 85

Vader :World Ch. Mistydolls My Super Valentino

Ragdoll

Seal Lynx Point

Moeder :Int. Ch. Maxime’s Love Cats Miss Mexx

Ragdoll

Blue Créme Point

katertjes en poesjes
Cattery Little Britain

Geboren op: 23/08/2007
E-mail: little.britain@mieclo.be

Tel : 050 33 82 77

Vader : Shyvar von Prado Rei

British Shorthair

Blue

Moeder : Cyrah House of Brits

British Shorthair

Blue

katertjes en poesjes
Cattery Quisibo

Geboren op: 23/07/2007
E-mail: quisibo@scarlet.be

Tel : 016 77 18 64 0495 40 47 29

Vader : Nero Quisibo

Ragdoll

Blue Point

Moeder : Gwendy Naopiro’s

Ragdoll

Seal Tortie Mitted

katertjes en poesjes
Cattery Nanu-Emuishéré

Geboren op: 23/07/2007
E-mail: info@nanu-emuishere.be

Tel : 0486 13 88 99

Vader :Int. Ch. Angelo Rico Amici di Lugino

Somali

Wildkleur

Moeder :Ch. Nosy Goblin’s Bastet

Somali

Wildkleur

katertjes en poesjes
Cattery Van ‘t Scheldenhoeck

Geboren op: 21/08/2007
E-mail: de.vriendt.veerle@pandora.be

Tel : 0475 32 10 11

Vader : Master Cat Odin

Maine Coon

Black

Moeder : Xena De Vriendt

Maine Coon

Black Tabby Blotched

katertjes en poesjes
Cattery Mount Olympus

Geboren op: 19/07/2007
E-mail: mount_olympus@telenet.be

Tel : 0497 48 56 73

Vader :World Ch. Don Diablo Van De Katteklauw

British Shorthair

Blue White

Moeder :Int. Ch. Bibiana Carino Delfino

British Shorthair

Blue

katertjes en poesjes

Geboren op: 19/07/2007

Cattery Maxime’s Love Cats

E-mail: renee-vanaerschot@telenet.be

Tel : 013 77 24 02

Vader : Ragstar Lilac Limited Edition

Ragdoll

Lilac Point

Moeder : Ragalon Scarlet

Ragdoll

Blue Mitted

katertjes en poesjes
Cattery Van Thymar

Geboren op: 18/07/2007
E-mail: info@thymar.be

Tel : 015 31 58 07 0475 65 81 43

Vader :Gr. Int. Ch. Brettachtal’s Golden Newton

Persian

Shaded Golden

Moeder :Gr. Int. Ch. Uranie De La Petite Siberie

Persian

Shaded Golden

2 katertjes en 0 poesjes

Geboren op: 18/04/2007

Cattery Sibanna

E-mail: annanoltes@hotmail.com

Tel : +31 6 46 14 39 24

Vader : Vitiaz Bargouzin of Bubastis’

Siberian Cat

Black Smoke

Moeder : Natalija Gontsjarova of Bubastis’

Siberian Cat

Black Tabby Mackerel

katertjes en poesjes
Cattery Pajocoons

Geboren op: 17/07/2007
E-mail: WimStraetmans@pandora.be

Tel : 054 32 14 10

Vader : Summerplace Jonny Of Pajocoons

Maine Coon

Blue Tabby Blotched

Moeder : Castle Rock Sister Midnigcht Of Pajocoons

Maine Coon

Brown Mackerel Torbie

4 katertjes en 1 poesjes

Geboren op: 17/04/2007

Cattery the Sleeping Beauty

E-mail: chippo@telenet.be

Tel : 0496 54 45 71

Vader : Frodo Van Wesopa

Sphynx

Red

Moeder :Gr. Int. Ch. Zandora De Racinkaro

Sphynx

Black Tortie White

katertjes en poesjes
Cattery Lady Like

Geboren op: 16/08/2007
E-mail: mtsvannispen@home.nl

Tel : +31 6 20 26 29 97

Vader : Brockenmoor Tyson of Lady Like

Bengal

Black Tabby Spotted

Moeder : Lady Like lolly Pop

Bengal

Black Tabby Spotted

katertjes en poesjes
Cattery Dela Pelusa

Geboren op: 16/05/2007
E-mail: delilah.vanlooy@pandora.be

Tel : 0476 40 89 10

Vader : Brettachtal’s Richard Gere

Persian

Blue shaded silver

Moeder : Sephiroth’s Sweet Luna

Persian

Tortie Shaded Golden

2 katertjes en poesjes

Geboren op: 15/06/2007

Cattery House of Spirit

E-mail: info@catteryhouseofspirit.nl

Tel : +31 30 604 84 76

Vader : *S Kastanjeback’s Yahoo

British Shorthair

Lilac White

Moeder : Boerling’s Estate Esprit

British Longhair

Blue

3 katertjes en 2 poesjes

Geboren op: 15/06/2007

Cattery Repelsteeltje

E-mail: de.bijl@telenet.be

Tel : 03 669 89 56

Vader : Goofy Wildebras

British Longhair

Lilac White

Moeder : Dream Cats Ilona

British Shorthair

Blue Créme

katertjes en poesjes
Cattery j&b

Geboren op: 14/06/2007
E-mail: marie-claire.peeters1@telenet.be

Tel : 0499 11 68 91

Vader : D’Eden Lover Al Pacino Of JB

Exotic Shorthair

Blue White

Moeder : Latin Lover Venus

European Shorthair

Blue Tabby White

4 katertjes en 2 poesjes

Geboren op: 14/04/2007

Cattery the Sleeping Beauty

E-mail: chippo@telenet.be

Tel : 0496 54 45 71

Vader : Dino The M

British Shorthair

Lilac

Moeder :Gr. Int. Ch. Angel Eyes Emmely

British Shorthair

Cream White

katertjes en poesjes

Geboren op: 12/08/2007

Cattery Sibanna

Tel : +31 6 46 14 39 24

E-mail: annanoltes@hotmail.com

Vader : Bubastis’ Vitiaz Bargouzin

Siberian Cat

Black Smoke

Moeder : Buchwedels Carol Ann

Selkirk Rex LH

Blue Creme White

katertjes en poesjes

Geboren op: 07/07/2007

Cattery Silverstars

E-mail: info@british-shorthair.com

Tel : 0496 10 88 13

Vader : Debonair Trafalgar

British Shorthair

Black Silver Tabby Blotched

Moeder :Int. Ch. Lovley Fay Rockbridge

British Shorthair

Black Silver Tabby Blotched

katertjes en poesjes

Geboren op: 03/08/2007

Cattery Rijkevelde

Tel : 051 69 05 77

E-mail: erwin.bauwens3@pandora.be

Vader : Okapi De Bertransart

British Shorthair

Blue

Moeder : Valentienka Du Domaine De Lobo

Scottish Fold

Blue creme

katertjes en poesjes

Geboren op: 03/06/2007

Cattery La Dolce Far Niente

E-mail: alineschoonbrood@hotmail.com

Tel : 0498 48 60 31

Vader :Ch. Finn Von Reich

British Shorthair

Chocolate Tabby Point

Moeder : Katinka Van ‘t Elzenhof

British Shorthair

Blue Point

2 katertjes en 3 poesjes

Geboren op: 02/06/2007

Cattery Van Thymar

Tel : 015 31 58 07 0475 65 81 43

E-mail: info@thymar.be

Vader :Eur. Ch. Shakandah Blue Romeo

Heilige Birmaan

Blue Point

Moeder :Gr. Eur. Ch. Joëlla Aloria Donkersnoet

Heilige Birmaan

Lilac Tabby Point

2 katertjes en 1 poesjes

Geboren op: 02/05/2007

In Blijde Verwachting
Jos Jacobs
Verwacht op:
Ras:
Kater:

6/10/2007
British Shorthair
Amaretto De l’Arc-En- Ciel

Alma van de Water
Verwacht op:
11/09/2007
Ras:
Kater: British Longhair
‘Merlin O’Uxmal’

011 72 37 09

Poes:
+31 6 14 47 11 86

Gunther Moens
03 326 62 39
Verwacht op:
10/09/2007
Ras:
Kater: British Shorthair
World Ch. Don Diablo Van De Katteklauw
Marielle Roggeveen
Verwacht op:
Ras:
Kater: British Longhair
‘Merlin O’Uxmal’

martens_josiane@telenet.be
British Shorthair
Rani Van De Blanke Duin

info@catterybeaumonde.nl
Poes:

British Longhair
Beau ‘Hexe of Castle’s Avalon’

info@sundust-cats.be
Poes:

British Shorthair
Juno of Ripou’s Castle

damaxes@zeelandnet.nl
Poes:

British Longhair
Ayesha Unique

Showkalender
Sept.2007
29/09/2007
29/09/2007
30/09/2007
30/09/2007
30/09/2007
30/09/2007

Plaats
Ilmenau
Barbing/Regensburg
Brugge
Charleville Mezieres
Nijwegen
Barbing/Regensburg

Land
D
D
B
F
NL
D

Vereniging
SDRV
DEeV
ARV
ACF-Est
Neocat
DEeV

Zaal

Okt.2007
06/10/2007

Plaats
Friedersdorf

Land
D

Vereniging
RVDE

06/10/2007
06/10/2007

Velbert
Poissy

D
F

ITAvc e.v.
A.F.S.O.

07/10/2007
13/10/2007
14/10/2007
14/10/2007
14/10/2007
21/10/2007
21/10/2007
21/10/2007
27/10/2007
28/10/2007
28/10/2007

Antwerpen
Huy
Kortessem
Plankstadt
Meckenheim
Gorredijk
Maubeuge
Antwerpen
Wertheim
Dison
Eindhoven

B
B
B
D
D
NL
F
B
D
B
NL

BCF
BCL
BRKV
Solitaire
DRKV
Mundikat
CDC3000
BKV’94
GrandPrix
AFB
NLKV

Nov.2007
03/11/2007
04/11/2007
04/11/2007
04/11/2007
04/11/2007
10/11/2007
11/11/2007
17/11/2007
18/11/2007
18/11/2007
18/11/2007
24/11/2007
25/11/2007
25/11/2007
25/11/2007
25/11/2007

Plaats
Speyer
Tournai
?
Speyer
Zutphen
Wesel
Almere
Oldenburg
Waalre
Nieuwegein
Arras
Villette
Amiens
?
Aiseau-Presles
Wassenaar

Land
D
B
B
D
NL
D
NL
D
NL
NL
F
F
F
B
B
NL

Vereniging
DEeV
HPC
BBC
DEeV
NKFV
NKVeV
Neocat
RVDE
LCC
Felikat
ACF-Est
A.F.S.O.
CDC3000
AAAF
CFB
NRKV

Zaal
Stadthalle

Dec.2007
01/12/2007
01/12/2007
02/12/2007
02/12/2007
08/12/2007
09/12/2007

Plaats
Jülich-Broich
Syke/Ristedt
Chalons-en-Champagne
Frechen
Buxtehude
Luik

Land
D
D
F
D
D
B

Vereniging
NRW
Felidae
Acf-Est
DRKV
RVDE
ABC

Zaal
Bürgerhalle
Halle des TSV 2-daags
Parc des Expositions
Stadtsaal
Festhalle
2-daags
Palais des congres

Rathaus-Saal

2-daags

Jan Massink Hal
Rathaus-Saal
Zaal
Bernsteinhalle 2-daags
Berufsschulzentrum
Centre de diffusion
artistique
Antwerp Expo
Hall Omnisports 2-daags
Mozaiek
Mehrzweckhalle
Jungholzhalle
Kortezwaag
Espace Scullfort La Luna
Metropolis
Main-Tauber-Halle
Salle du Préau
Sporthal Genderbeemt
2-daags

Stadthalle
Hanzehal
Nierderrheinhalle 2-d.
Messe Mein
‘t Hazzo
Heidehal
Artois-Expo

2-daags

2-daags

De Schulpwei

ÿþýýüûúù øþù ÷ö÷õôüóþò
ÿñðïñþó îîó ïþ íüûìñóïþýþ íþëñþêùþó éèþùîöçîýñùþþóæ åäãâáàãæ
îýîçëüïñóìßßýæ êñðüßøìßßýæ ùîßýüóþÞ
ÝÜùüøîðþ ÛññýíþýþüïüóÚ Ûîó ïþ ðîçùîùüþò
ÿþýôùþýúüóÚ Ûîó ïþ óîùßßýðüûúþ îêÙþþý éÛüùîøüóþ å Ø ×æ ùîßýüóþ Ø ðßùþÖóþÞ

ÿþýýüûúù øþù ÷ö÷õôüóþò
Õîîúù ëþù ôÜþóþó þþóÛñßïüÚþýò
Ýóïþýôùþßóþó Ûîó ïþ Ûüùîðþ êßóçùüþô éùîßýüóþæ åäãâáàã þó ÷ö×îýóüùüóþÞ
ÝÜíñßÙ Ûîó ïþ óîùßßýðüûúþ îêÙþþý éÛüùîøüóþ å Ø×æ ùîßýüóþ Ø ðßùþÖóþÞ

