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Redactie
Foto van de maand
Beste lezers,

Doe mee !!!!!
Wil je jou verhaal kwijt over je
snoezepoezen, je cattery, de kattenshows,
...Aarzel niet en stuur het naar

redactie@bcfvzw.be

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

Waar
ouwen van
aarom
om vr
vrouwen
kattenhouden
De band tussen vrouwen en katten is haast
ondoorgrondelijk, vooral mannen lijken het
niet te begrijpen. Daarom negen redenen
waarom ze het zo goed met deze spinnende
viervoeters kunnen vinden.
1. Onderhoudsvriendelijk
Je moet niet gaan wandelen met een kat en als
je een tuin hebt, heb je er zelfs geen vuiligheid
van.
2. Eigen persoonlijkheid
Elke kat heeft haar eigen gewoontes die je aan
het lachen brengen. Ieder beestje is een
individu met een eigen persoonlijkheid.

6. Luisteren
Een kat laat je steeds uitspreken en zal je niet
onderbreken. Wanneer je hart gebroken is, zal
het beestje je troosten zonder een oordeel te
vellen.
7. Stellen nooit teleur
Een kat zal er altijd voor je zijn, tenzij je ze
probeert goedkoop eten uit blik voor te
schotelen.
8. Ontspannen
Een spinnende kat op je schoot is één van de
beste manieren om stress te bestrijden.
9. Gevoelig
Katten zijn erg gevoelige beestjes en weten
wanneer je ze nodig hebt. (ep)
13/04/10 HLN.be

Man tr
trouwt
ouwt met
metpoes
Een Duitser heeft een wel heel bijzondere bruid
getrouwd: ze is harig, miauwt en heeft last van
overgewicht. Dat meldt de krant Bild vandaag.

3. Slaap
Katten slapen veel. Als je wat eten voor ze laat
staan, zul je nooit gewekt worden op een
belachelijk vroeg uur door je poes die vraagt
om eten.
4. Rust
Katten snurken niet, in tegenstelling tot
mannen, ze palmen ook niet het hele bed in of
trekken het deken naar zich toe.
5. Gezellig
Op koude winteravonden komen kattenaan je
voeten liggen en houden ze deze warm, wat
veel stijlvoller dan een warmwaterkruik is.

Uwe Mitscherlich (39) wilde graag in het
huwelijksbootje stappen voordat Cecilia komt te
overlijden. De poes is al vijftien jaar oud en heeft
astma. We knuffelen de hele tijd en ze heeft
altijd in mijn bed geslapen. Onze harten slaan
tegelijk. Het is echt uniek.
Omdat trouwen met een dier in Duitsland niet
mag, besloot Uwe een actrice in te huren die het
huwelijk inzegende. Zijn broer Erik was getuige.
Het tweetal had zich voor de gelegenheid netjes
aangekleed. Cecilia droeg een witte jurk en Uwe
was in pak.

Fo
tos van de maand
Fot

Nestor
van Cattery Silverstart & Magic Stars

Cattery V
on Edelweiss
Von
Hallo beste lezers,
mijn naam is Gaby Vergauwe, ik ben eigenares
van de cattery Von Edelweiss, bediende van mijn
Blauwe Russen.
Ik ben begonnen met het fokken van de Blauwe
Rus zo ongeveer 20 jaar geleden.
Mijn Siamees blue point was net overleden op
de leeftijd van 21 jaar.

Het karakter van dit ras is zeer zacht. Ze zijn zeer
rustig, echte appartementskatten.
Bij het eerste nestje dat ik gekweekt heb, heb ik
een poesje bijgehouden en daarna nog eentje
aangekocht voor de bloedlijn. Mijn eerste kater
heb ik in Rusland Moscou aangekocht. Na de
nodige papieren in orde gebracht te hebben, zijn
we hem ginder gaan halen maar dat werd geen
succes.
Ik ben heel kieskeurig in de standaard, enkel
engels, en hij voldeed niet. Dan maar verder
gezocht en hebben we er uiteindelijk één
gevonden in Duitsland. Na zijn eerste dekking
heb ik hem laten castreren en heb een goede plaats
gezocht voor hem. We hebben een zoon van hem
gehouden, een prachtige kater die 7 jaar dekkater
geweest is en vele mooie kittens gegeven heeft.
Ook hem heb ik geplaatst.

Ik fok 2 nestjes per jaar, enkel als hobby, en voor
het moment heb ik maar 2 fokpoezen, een poesje
die gesteriliseerd is, een bengaal van 13 jaar en 2
jonge katers: een eigen fok een die aangekocht
Op een avond keken we naar een tv-programma is. Eén van die katers hou ik voor
over dieren en daar kwam een fokster van de buitendekkingen te geven.
Blauwe Rus in beeld met een nestje. We vonden
dit ras zo interessant en hebben toen thuis alles De Blauwe Rus is een ras dat je echt moet leren
over deze kat opgezocht, eveneens het adres van kennen. Het is een ras die je niet veel op shows
ziet daarom ga ik altijd samen met mijn vriendin
de fokster.
Graag hadden we van deze vrouw meer naar de show. Zo zijn we dan toch met 3 blauwe
informatie gekregen en na een afspraak tot bij russen op de show.
haar geweest te zijn, waren we helemaal
overtuigd. 1 jaar hebben we moeten wachten op Met dank aan Gaby Vergauwe van Cattery Van
Edelweiss
een volgend nestje bij haar.
De komst van dit kitten was tevens het begin van
mijn cattery. Dankzij deze kweekster, hebben we
kunnen kennismaken met andere fokkers, het op
show gaan en alles wat erbij hoorde.
In die tijd waren er maar weinig Blauwe Russen.
Zo ben ik ertoe gekomen om een Bengaal te
kopen, maar na 2 jaar heb ik dan de keuze
gemaakt om enkel met de Blauwe Rus verder te
fokken.

De Blauwe Rus
Herkomst
De blauwe Rus is vermoedelijk van Russische
oorsprong. Hij werd ontdekt door Engelse
kooplieden in de omgeving van Archangelsk in
het noordwesten van Rusland omstreeks in de
tweede helft van de 19e eeuw.
Hij is afkomstig uit de polaire gebieden en heeft
daarom een dubbele vacht, die grijs van kleur is
(neigend naar blauw).
Deze katten onderscheiden zich van de Brittish
Blue katten door een langer en slanker gebouwd
lichaam en een minder ronde kop. Ze hebben een
tamelijk kleine, driehoekige kop met een lang Karakter
gelaat.Opvallend bij deze Russische katten is
echter hun vacht, welke uitzonderlijk dik, kort, Het karakter van de Blauwe Rus is zeker uniek
te noemen. Het is een kat die een evenwichtige
zijdeachtig en zilverblauw van kleur is.
indruk en elegantie uitstraalt, en erg gehecht is
aan zijn baas.
Ondanks het feit dat ze soms heel speels kunnen
zijn en dit tot op hoge leeftijd blijven, zijn ze
overwegend rustig van aard. Het zijn lieve
aanhankelijke katten.
Blauwe Russen houden van comfort en kunnen
urenlang op een plaats blijven liggen, bij
voorkeur de schoot van een van de gezinsleden.
Het is een kat die weinig eisen stelt aan de
omvang van zijn leefomgeving, en is daarom
uitermate geschikt voor op een flat. Het is wel
een kat die gerespecteerd wil worden
Ten opzichte van mensen die ze niet kennen, zijn
Blauwe Russen niet erg toeschietelijk. Daarom
kan hij voor een buitenstaander wat schuw
Uiterlijk
overkomen. Doorgaans trekken ze zich terug als
er bezoek is en waarderen ze het niet als ze door
Het lichaam van een blauwe Rus heeft een
onbekenden worden geaaid of opgetild. Ze zullen
gespierde maar elegante bouw, de poten zijn lang
dan echter zelden hun klauwen uitslaan. Ze
en hebben een fijne botstructuur, de voeten zijn
kunnen het over het algemeen goed vinden met
klein en ovaal, hun staart mag niet te breed zijn
andere katten en met honden. Het stemgeluid van
aan de basis, de ogen zijn amandelvormig en bij
de Rus is prettig en zacht, zelfs krolse poezen
de geboorte zijn ze meestal blauw en het duurt
verheffen nauwelijks hun stem.
een tijdje eer ze hun felgroene kleur krijgen.
Hij valt op door zijn bijzondere zachte huid, zijn
felgroene ogen en zijn elegantie.

Kleuren
Blauwe Russen komen in drie verschillende
vachtkleuren voor. Blauwgrijs is de oudste,
bekendste en meest geliefde kleur. De kleur kan
variëren van licht-, midden-, of donker blauw.
Er worden steeds meer katten van dit ras geboren
met een zwarte of witte vacht, al worden deze
nog niet door alle organisaties erkend. De blauwe
vacht behoort blauwgrijs en zo egaal en zuiver
mogelijk van kleur te zijn, met een zachte
zilveren weerschijn. De zilverglans wordt
veroorzaakt door de bovenvacht waarvan de
uiteinden van de haren minder gepigmenteerd
zijn. De voetzolen zijn donkerder blauwgrijs en
de neus leikleurig.

Geschikt voor appartement?
De blauwe Rus is een zeer rustige kat die niet
van lawaai houdt, hij is daarom geschikt om in
een appartement te wonen. Zelf zal hij ook zelden
zijn stem verheffen, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld de Siamees .
De meeste Blauwe Russen hebben een
uitgesproken hekel aan lawaai en rumoer,
waardoor ze zich in gezinnen met opgroeiende
kinderen mogelijk niet thuis voelen.

Geschikt om lange tijd alleen te
zijn?
Ja, maar wij raden het toch niet aan.

Verzorging
De zachte ondervacht is gevoelig en daarom moet
bij het verzorgen van de kat, met een zachte
borstel worden gekamd om de onderhuid niet te
beschadigen

De Rus is een elegante kat van gematigd oosters
type, zonder de overdreven lange vorm van de
oosterse rassen.
Zijn hoog geplaatste oren, amandelvormige
groene ogen, gehoekt profiel en goed ontwikkelde
snorhaarkussens tezamen met de karakteristieke
fluwelen dubbele vacht zijn kenmerkend voor dit
ras

Lichaam
Lang en slank met een gracieuze houding, maar
wel stevig gespierd.Cobby of zware bouw is
ongewenst.
Poten / Voeten
Middelzware beenderstructuur, lange poten met
kleine ovale voeten.

Kop
Staart
Wigvormige kop met een vlakke schedel tussen
de oren.
Kort wigvormig snuitje met geprononceerde
snorhaarkussens, die de snuit breed laten
eindigen.
De afstand van de ogen tot de oren is iets langer
of gelijk aan de wigvorm van de snuit.
In profiel gezien is het voorhoofd recht, de
neuslijn heeft zon lichte glooïng, dat hij recht
lijkt
Het voorhoofd en de neuslijn maken een
duidelijke convexe hoek ter hoogte van de
bovenste oogrand; er mag geen stop of deuk zijn
of een recht profiel.
Stevige, volle kin en goed sluitend gebit. Rechte
lijn
van
neuspunt
naar
kin.
n.b: bij kittens lijkt de kop vaak wat ronder en is
de hoek van het profiel nog niet zo duidelijk.
Oren
Grote, puntige oren, breed aan de basis,
verticaal geplaatst.
De buitenkant van het oor zet de lijn voort van
de bovenkant van de kop; bij katerwangen kan
dit iets minder duidelijk zijn.
Weinig haargroei aan de binnenzijde van de oren.
Ogen
Amandelvormige ogen, vrij wijd uit elkaar
geplaatst, niet klein of diepliggend.
Oogkleur: Schitterend eenkleurig, levendig
groen; bij kittens mogen de ogen later op kleur
komen.

Matig lang, taps toelopend in verhouding met het
lichaam. Geen zweepstaart of rond staarteinde.
Vacht
De vacht is dubbel met een zeer dichtingeplante
ondervacht. De vacht is kort, fijn en zacht. Hij
mag niet stug aanvoelen. De vacht is zeer
verschillend van de andere vachtstructuren en het
ware kenmerk voor de Rus.
Kleuren
Blauwe Rus: Vacht zuiver eenkleurig blauw met
een duidelijk waarneembare zilverglans; bij
voorkeur middenblauw.
De vacht is doorgekleurd tot de haarwortels, die
een tint lichter mogen zijn. De haren vertonen
geen ticking of tipping, alhoewel er in de haarpunt
pigment kan ontbreken.
Bij volwassen katten is geen ghostmarking te
zien.
Neusleertje: blauw.
Voetzolen: blauw, mogen lichter zijn dan
neusleer; rozeachtig lila alleen bij kittens
toegestaan.
Witte Rus: Zuiver witte vacht zonder gele zweem.
Gekleurde kopvlek uitsluitend toegestaan bij
kittens.
Neusleertje en voetzolen: roze.
Zwarte Rus: Gitzwarte vacht, doorgekleurd tot
de haarwortels. Een bruine zweem is toegestaan
bij kittens.
Neusleer en voetzolen: zwart

Wat je je kat of hond nooit mag geven
Katten- en/of hondeneigenaren kennen het
wel: kat- of hondlief drentelt rond de tafel en
uiteindelijk wil je ze wel een extraatje geven.
Maar soms doe je daar je viervoeter echt geen
plezier mee. Sommige voedingsmiddelen
verteren ze niet, andere zijn giftig voor hen.
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt,
weten katten en honden niet altijd wat goed
voor hen is. WebMD zet de dos en donts op
een rijtje.

Specifiek voor honden:
Avocado en guacemole: door de stof persin, die
heel giftig is voor de meeste dieren waaronder
honden. Hou je hond ook weg van de
avocadoplant, want persin zit ook in de bladeren,
de zaden en de takken.
Macadamianoten: zes noten kunnen je hond al
ziek maken. Symptomen zijn ondermeer
spierspasmen, zwakte, verlamming van de Specifiek voor katten:
lenden, overgeven, verhoogde temperatuur en
versnelde hartslag. Chocolade met noten is nog
erger, en kan leiden tot falen van lever en nieren Hondenvoer: een beetje hondenvoer kan geen
en de dood.
kwaad, maar in sé is hondenvoer niet gemaakt
voor katten. Ze bevatten dan wel veel dezelfde
Persimmon, perzikken en pruimen: deze ingrediënten, katten hebben meer proteïnen en
fruitsoorten bevatten pitten en zaden die een vitamines nodig. Katten die vaak hondenvoer eten
ontsteking in de kleine darm kan veroorzaken of kunnen zwaar ondervoed geraken.
constipatie. De pitten bevatten ook cyanide, wat
giftig is voor mens én dier.
Lever: ook hier geldt: een beetje af en toe kan
geen kwaad. Te veel leidt echter tot een vitamine
Zout: net zoals bij de mens veroorzaakt zout A-vergiftiging, wat kan leiden tot misvormde
extreem veel dorst (en extreem veel plassen) bij botten, botgroei aan ellebogen en ruggengraat en
de hon d. Het kan zelfs leiden tot osteoporose. Het kan ook leiden tot de dood.
sodiumionvergiftiging, met als symptomen
overgeven, diarre, depressie, rillingen, verhoogde Tonijn: de meeste katten zijn dol op tonijn, maar
temperatuur en aanvallen. Het kan de dood het bevat maar weinig voedingsstoffen. Te veel
veroorzaken.
kan dus leiden tot ondervoeding en
kwikvergiftiging. Bovendien is tonijn een
bedreigde vissoort.

Look en bieslook: kunnen je kat zware Caffeine, zoals in thee en koffie, is in grote
hoeveelheden dodelijk voor zowel katten als
darmproblemen geven.
honden. Een medicijn bestaat er niet. Symptomen
van caffeïnevergiftiging zijn rusteloosheid,
Slecht voor kat én hond:
gejaagde ademhaling, hartkloppingen,
spierspasmen en bloedingen. Caffeïne vind je ook
Alcohol heeft hetzelfde effect op jouw kat of in cacao, chocolade, cola en pepmiddelen.
hond als op de mens, alleen is er veel minder
voor nodig. Hoe kleiner de hond, hoe sterker het Druiven en rozijnen worden vaak gebruikt als
effect. Twee theelepels zijn genoeg om coma bij snoepje maar dat is geen goed idee. Het kan
je kat te veroorzaken. Beide kunnen sterven van leiden tot nierfalen. Een klein beetje is al genoeg
om je kat herhaaldelijk te doen overgeven of te
alcohol.
leiden tot hyperactiviteit. Een dag later kan je
Uien: vers of gedroogd, uien kunnen je hond hond of kat lethargisch en depressief zijn.
vergiftigen, waardoor hij kan overgeven, diarree Gewoon buiten het bereik van honden en katten
krijgt, geen eetlust meer heeft, moeilijk ademt bewaren!
of er verdwaasd bijloopt. Bij katten worden de
rode bloedcellen afgebroken, wat kan leiden tot Snoep, kauwgom, gebak, tandpasta en
bloedarmoede en problemen met de darmen. dieetvoeding zijn vaak gezoet met xylitol. Dit
kan de circulatie van insuline verhogen, de
Zuivelproducten, inclusief melk, yoghurt, kaas bloedsuikerspiegel doen dalen en leiden tot
en ijs, zijn niet verteerbaar voor (volwassen) leverfalen. Symptomen zijn: overgeven,
katten en honden. Het kan diarree veroorzaken lethargisch gedrag en een slechte coördinatie.
en voedselallergie, wat zich manifesteert in jeuk. Binnen een paar dagen kan je kat of hond hieraan
overlijden.
Chocolade is giftig voor katten en honden.
Katten kunnen er van sterven, maar gelukkig zijn Vetrandjes en botten zijn zeer gevaarlijk, of ze
de meeste katten niet dol op chocolade. De nu gekookt of gebakken zijn of niet. Het lijkt
schuldige is de stof theobromine en dat zich in natuurlijk, maar een bot kan je hond of kat doen
alle soorten chocolade, ook witte. Katten en stikken. De splinters kunnen de organen
honden die toch chocolade eten kunnen beschadigen en de darmen verstoppen. Ook de
overgeven, diarree krijgen of extreem dorstig alvleesklier lijdt hieronder.
zijn. Het kan ook hartritmestoornissen, beroertes,
trillingen en de dood veroorzaken.

Gesuikerde dranken heeft bij honden en katten
net hetzelfde effect als bij mensen: het leidt tot
overgewicht, tandproblemen en diabetes.
Rauwe eieren zijn een no-no omdat ze het risico
op voedselvergiftiging te groot maken. Rauwe
eieren kunnen immers bacteriën als salmonella
of E.coli bevatten. Bovendien bevatten ze een
enzyme dat de opname van vitamine B
verhindert, wat je hond of kat huid- en
vachtproblemen kan geven.
Rauw vlees en vis: hiervoor geldt hetzelfde als
voor eieren, het kan bacteriën bevatten die
voedselvergifiting veroorzaken. Bepaalde vissen
kunnen een parasiet bevatten die bij honden een
visvergiftiging kan veroorzaken. Als die
onbehandeld blijft, kan je viervoeter binnen de
twee weken sterven. De eerste symptomen zijn
overgeven, koorts en gezwollen klieren. Kook
alles goed voor je het aan je hond geeft.
Katten moeten dan weer wegblijven van rauwe
vis omdat het de stof thiamine, een essentiële
vitamine B voor katten. Tekort aan thiamine kan
neurologische problemen en coma veroorzaken.

Medicatie: behandel je kat en hond zoals je
Gistdeeg: rauw deeg zal rijzen in de maag van kinderen: geef ze geen medicijnen vo or
je kat of hond. Dit kan erge pijnen veroorzaken. volwassenen, tenzij je dierenarts je richtlijnen
Gist produceert ook nog eens alcohol, wat je heeft gegeven. Ze kunnen dodelijk zijn. De
vergiftigde
honden
kregen
viervoeter ook nog eens alcoholvergiftiging kan meeste
mensenmedicijnen
toegediend.
veroorzaken.
De keukenkast bevat veel zaken die giftig zijn
voor je kat of hond, zoals bakpoeder en
nootmuskaat. Hou de deuren dicht, als je je kat
of hond niet wil vergiftigen.
Wat te doen als je hond of kat iets gegeten heeft
dat het niet mocht eten? Dan bel je best zo snel
mogelijk de dierenarts of eventueel het
antigifcentrum.

Karting 20/06/2010
BCF orgniseert jaarlijks een activiteit voor zijn
mdewerkers. Dit jaar werd het een gezellig
samenzijn met karting en een lekker BBQ te
Puurs. Revolutionaire karts, pittige 270 cc
motortjes, gierende banden, de opwinding van
het racen ... en boven dat alles, de sfeervolle
Inkart Bistro met zicht op het parours. We werden
in 2 groepen verdeeld, mannen tegen de vrouwen.
Ziehier de resultaten .... wie zei dat vrouwen niet
kunnen rijden ???
Snelste tijden Mannen
1ste parcours
1:44.407
1:45.635
1:46.665
1:46.676
1:47.676
1:50.785
1:58.028
2:00.020
2:06.873
2:07.685
2:37.023
2:02.632

Frank V.
Marc J.
Ivo H.
David P.
Marc T.
Tom DL.
Georges L.
Michel B.
Guido M.
Paul C.
Ludo W.
Kurt L.

2de parcours
1:38.691
1:43.585
1:45.032
1:44.130
1:42.176
1:44.530
1:51.752
1:51.339
1:54.308
1:54.581
2:18.271
1:52.611

Snelste tijden Vrouwen
Kelly T.
Anne-Laure
Claudia T.
Kim V.
Martine VN
Ann L.
Lynn B.
Isabel D.
Patricia B.

1ste parcours
1:49.161
1:51.261
1:51.963
1:52.067
1:59.223
2:01.144
2:02.732
2:06.629
2:59.306

2de parcours
1:44.860
1:45.322
1:46.604
1:46.890
1:46.371
1:47.069
1:55.196
1:54.943

Snelste tijden Mannen en Vrouwen
Frank V.
Marc T.
Marc J.
David P
Tom DL.
Kelly T.
Ivo H.
Anne-Laure
Martine VN
Claudia T.
Kim V.
Ann L.
Michel B.
Georges L.
Kurt L.
Guido M.
Paul C.
Isabel D.
Lynn B.
Ludo W.
Patricia B.

1:38.691
1:42.176
1:43.585
1:44.130
1:44.530
1:44.860
1:45.032
1:45.322
1:46.371
1:46.604
1:46.890
1:47.069
1:51.339
1:51.752
1:52.611
1:54.308
1:54.581
1:54.943
1:55.196
2:18.271
2:59.306

Dit is voor herhaling vatbaar

of k
kar
akter?
Hond of
kat:
at: wie past bij je kar
arakter?

De wereld lijkt verdeeld in honden- of
kattenmensen, die elk passioneel hun
voorkeursdier verdedigen. Maar wie is het
beste? New Scientist zette alle
wetenschappelijke onderzoeken in verband
met katten en honden op een rijtje en dit is
het resultaat...
1. De hersenen

3. Band kweken
De band met een hond is anders dan die met een
kat, en volgens velen ook sterker. Dat komt omdat
die band gelijkenissen vertoont met de band
tussen ouder en kind. Een kind dat alleen wordt
gelaten is pas terug gerust als de mama terug is,
en honden vertonen gelijkaardig gedrag.
Hetzelfde experiment herhalen met katten bleek
onmogelijk, omdat de katten te gestresseerd
werden in de labomgeving. Dat katten
onafhankelijker zijn, helpt niet echt. Door de
evolutie zijn katten eerder eenzaten, terwijl
honden leven in roedels.

Honden hebben zwaardere hersenen dan katten:
64 tegenover 25 gram. Honden zijn gemiddeld
wel zwaarder, dus relatief gezien hebben katten
meer hersenen per kilo dan honden. Honden zijn
ook groter dan katten. In relatie toch hun grootte
hebben katten precies de hersengrootte die ze
zouden moeten hebben, terwijl honden méér Kat vs hond: 1-2
hersenen hebben. Als we naar het aantal
neuronenverbindingen kijken, winnen katten 4. Populariteit
overtuigend: 300 miljoen tegenover 160 miljoen.
Geschat wordt dat wereldwijd 204 miljoen katten
dienen als huisdier, tegenover 173 miljoen
Kat vs hond: 1-0
honden.
2. Gedeelde geschiedenis
De VS, China, Rusland, Brazilië, Frankrijk, Italië,
Katten en honden zijn huisdieren, maar wanneer Groot-Brittannië, Oekraïne, Japan en Duitsland
zijn ze gedomesticeerd, dus handtam gemaakt? herbergen het meest katten. Voor honden is dit:
Voor katten zou dit zon 9.500 jaar geleden zijn, VS, Brazilië, China, Japan, Rusland, Zuidvoor honden is het onduidelijker: 16.000, 31.000, Afrika, Frankrijk, Italië, Polen en Thailand.
50.000 of 135.000 jaar geleden. In elk geval zijn
honden al langer aan onze zijde dan katten. Kat vs hond: 2-2
Kat vs hond: 1-1

5. Begrip

6. Probleemoplossing
Katten en honden slagen er niet in aan een touwtje
te trekken en een beloning op te vissen. Verborgen
voedsel dat aangeduid is, zegt niets voor katten
en honden. Wat ze wél kunnen is voedsel vinden
op verschillende afstanden. Probleemoplossende
experimenten bij katten zijn zeldzaam en die bij
honden blinen vooral uit in de afwezigheid van
resultaat.

Honden schijnen maar weinig moeite te hebben
om de mens te verstaan. Ze begrijpen woordelijke
en gebarencommandos, woorden en vragen.
Bovendien kunnen ze menselijke gebaren
interpreteren om voedsel te vinden (dat is bv
moeilijk voor chimpanzees) en houden ze de
menselijke blik vast (in tegenstelling tot wolven).
Maar het begrip van de hond moet niet overschat
worden. Honden kijken dus niet écht schuldig of Sommigen argumenteren dat honden dommer
zijn dan wolven (met een derde extra hersenen),
zielig.
maar anderen argumenteren dat honden dommer
lijken doordat ze gelinkt zijn aan een baasje. De
In tegenstelling tot wat wordt aangenomen, hond heeft zijn onafhankelijkheid (en
kunnen katten evenveel verstaan en begrijpen als intelligentie) op, in ruil voor zekerheid, voedsel
honden. Omdat ze zich echter niet laten en affectie.
manipuleren, is het heel moeilijk om ze te testen.
Een team is er in geslaagd om aan te tonen dat
katten even goed als honden de aanwijzingen
voor eten begrijpen. Katten zijn evenwel koppig:
als ze er niet aan geraken, vragen ze niet om hulp
van het baasje maar proberen ze het (meestal
vruchteloos) zelf.

Tot slot zijn er de blindegeleidehonden, die leren
inspringen waar hun baasje faalt. Voor die
vaardigheid,
winnen
de
honden.

Kat vs hond: 2-3

7. Vocalisatie

Kat vs hond: 2-4

Zowel katten als honden communiceren op een
vocale manier met mensen. Het gemiauw van
katten bevat een akoestisch patroon dat onze
aandacht trekt, al is het vaak enkel te interpreteren
door de eigenaar. Honden hebben een ruimer
vocaal repertoire, ze kunnen variëren in bereik,
lengte, frequentie en toon waardoor ze
verschillend blaffen in verschillende situaties.
Ook wie nooit een hond heeft gehad, begrijpt wat
de hond bedoelt.
Winnen honden deze vaardigheid dan? Niet
bepaald, want katten zijn wel degenen die minder
op de zenuwen werken met hun gemiauw. Door
het te combineren met gespin, spelen ze in op de
verzorgende kant van de mens. Dat hun gemiauw
vaak verdomd goed op het gehuil van een baby
kan lijken, spreekt in hun voordeel.
Kat vs hond: 3-4

8. Speurneus

10. Eco-score

Honden kunnen gemakkelijker getraind worden
en voor onze noden worden ingeschakeld. Ze
hebben er geen moeite mee iets te leren of mensen
te gehoorzamen. Honden leren op dezelfde
manier als kinderen, door een pedagogisch proces
met beloningen. Andere dieren, zoals dolfijnen
en chimpanzees, leren vooral door kopiegedrag.
Katten?
Niet
bepaald.

Katten jagen, en in Groot-Brittannië alleen al
doden ze 188 miljoen wilde dieren per jaar.
Honden daarentegen verstoren vogelnesten en
verminderen biodiversiteit. Ook qua consumptie
winnen katten. De gemiddelde hond heeft
jaarlijks 0,84 hectare nodig, wat overeenkomt
met twee SUVs en dan hou je nog over. Zelfs
een minihond als een chihuahua heeft 0,28
hectare nodig. Een kat? 0, 15 hectare.

Kat vs hond: 3-5
Kat vs hond: 5-5
9. Zintuigen
Reukzin, zien en horen zijn de belangrijkste
zintuigen voor zowel katten als honden. De
gemiddelde kat bevat 200 miljoen
reukreceptoren, en dat is meer dan de gemiddelde
hond. Al zijn er wel honden, bijvoorbeeld de
bloedhond, die beter doen dan de gemiddelde kat
met 300 miljoen reukreceptoren.

11. Nut

Zien doen beide dan weer een pak slechter dan
wij, maar hun verleden als jagers heeft hen toch
enkele indrukwekkende vaardigheden gegeven.
Zo nemen ze meer snapshots per seconde dan
wij, wat hen supergevoelig maakt voor beweging.
Ze zien echter maar weinig kleuren, al zien ze
wel goed in het donker. Katten kunnen dit beter
dan honden, zij zien zes keer beter dan wij bij
een lage lichtintensiteit, honden slechts vijf keer.

Beide huisdieren verminderen stress, door ze te
aaien en hun warmte te voelen. Honden hebben
evenwel een groter gezondheidsvoordeel: ze
verminderen cholesterol, bloeddruk én je moet
er mee gaan wandelen, wat je immuniteit een
boost geeft en mogelijkheden biedt tot sociaal
contact.

Honden jagen, hoeden en bewaken. Ze kunnen
drugs, lijken en bommen opsporen, blinde en
dove mensen begeleiden, racen, sleeën trekken,
iemand uit een lawine redden, kinderen helpen
leren en aardbevingen voorspellen. Katten helpen
vooral muizen, ratten en muggen te verjagen.

Kat vs hond: 5-6
Ook wat horen betreft, winnen katten. Zij horen
van 45 tot 64.000 hertz, waar dat bij honden van
67 tot 45.000 hertz is.
Kat vs hond: 4-5

Bengal

Dekkaters

Cattery : Niyabinghi
GSM: 0488 58 19 46
E-mail: info@nyabinghi.be
Naam : Indra Cats Chihuaquequenotzin
black-tabby spotted (BEN n24)
Geboren :14/01/04
Testen : FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief HCM : Negatief

British Longhair
Cattery : Quiero Amor
GSM: +31 651 96 87 42
E-mail: dingemans@zeelandnet.nl
Naam : Gr.Int.Ch. Mosi oa Tunja Diesel
Blue White
Geboren :07/11/06
Testen : Bloedgroep :B FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief HCM : Negatief

British Longhair
Cattery : Delarocq
GSM: 0475 34 16 26
E-mail: catterydelarocq@telenet.be
Naam : Zoran delarocq
Cinnamon
Geboren :14/09/06
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief HCM : Negatief

British Longhair
Cattery : Quiero Amor
GSM: +31 651 96 87 42
E-mail: dingemans@zeelandnet.nl
Naam : Ch. Vadiem V Black Lake
Blue
Geboren :10/08/07
Testen : Bloedgroep :B FIV : Negatief Leucose : Negatief
PKD : Negatief HCM : Negatief

British Longhair
Cattery : Dreams of Heaven
E-mail: info@ophelia.nu
Naam : Bliksem
Cinnamon ticked tabby white
Geboren :22/07/08
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief
PKD : Negatief HCM : Negatief
Beperkte buitendekkingen, onder strenge voorwaarden,recent pkd en hcm fiv etc. Ook schimmeltest met
bewijs van d.a. nagels geknipt en parasiet vrij zjn! ZELDZAME unieke kater met prachtige kleuren.
Stamboom inzage ter plaatse meer Info zie de website

British Longhair
Cattery : Lady Like
E-mail: mtsvannispen@home.nl GSM: +31 6 20 26 29 97
Naam : van Osatees Olivier B.Bommel
Fawn
Geboren :29/10/07
Testen : FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief
Bommel staat ter beschikking voor recent getesten poezen,

HCM : Negatief

BritishShorthair
Cattery : de la Fontaine de Touchka
E-mail: cattery_touchka@hotmail.com GSM: 0497 64 24 42
Naam : Ch. Tristan Van de blanke Duin
Lilac
Geboren :25/05/04
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief
Super karakter

HCM : Negatief

BritishShorthair
Cattery : Delarocq
GSM: 0475 34 16 26
E-mail: catterydelarocq@telenet.be
Naam : Banduras Sharduls Ilya
Fawn
Geboren :17/06/05
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief

HCM : Negatief

BritishShorthair
Cattery : van den Boterhoek
E-mail: cattery.vandenboterhoek@hotmail.com GSM: 0494 69 37 79
Naam : Gr.Int.Ch. Blizzard Della Casa Di Russo
Wit / copper eyes
Geboren :13/08/07
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief HCM : Negatief
stamboom inzage op aanvraag inzage testen ter plaatse Max 1 buitendek / maand

BritishShorthair
Cattery : van t Mezenhof
E-mail: dirk.aerts7@pandora.be GSM: 0478 34 70 44
Naam : Adora Brice Baily
Black Golden Tabby Blotched
Geboren :04/10/08
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief
Site op aanvraag

BritishShorthair
Cattery : de la Fontaine de Touchka
E-mail: cattery_touchka@hotmail.com GSM: 0497 64 24 42
Naam : Int.Ch. Eros Fawn-Fantastic
Chocolate point
Geboren :06/04/04
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief
Deze kater draagt de kleuren fawn en cinnamon.

HCM : Negatief

BritishShorthair
Cattery : van den Boterhoek
E-mail: cattery.vandenboterhoek@hotmail.com GSM: 0494 69 37 79
Naam : Ch. Romeo van Yentl
Blue
Geboren :29/06/06
Testen : Bloedgroep :B FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief HCM : Negatief
stamboom inzage op aanvraag Max 1 buitendek / maand

BritishShorthair
Cattery : de la Fontaine de Touchka
E-mail: cattery_touchka@hotmail.com GSM: 0497 64 24 42
Naam : LJ Van Norashtin
lilac
Geboren :19/02/08
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief
PKD : Negatief HCM : Negatief
Deze lieve kater draagt het point-gen

BritishShorthair
Cattery : van t Mezenhof
GSM: 0478 34 70 44
E-mail: dirk.aerts7@pandora.be
Naam : Reesi
Blauw
Geboren :21/09/08
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief
website op aanvraag

BritishShorthair
Cattery : Desperado
E-mail: bonita02@live.be
Naam : James of lovely Angels
bleu
Geboren :27/01/06
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief
PKD : Negatief HCM : Negatief

BritishShorthair
Cattery : Magic Stars
E-mail: info@british-shorthair.com
GSM: 0496 10 88 13
Naam : Camaro Von Weissenwasser
Blauw
Geboren :14/03/06
Testen : Bloedgroep :B FIV : Negatief Leucose : Negatief
PKD : Negatief HCM : Negatief
Deze jongen is ook drager van Lilac

BritishShorthair
Cattery : Lambirz
E-mail: lucy1@lambirz.nl
Tel: +31 114 67 28 28
Naam : Gr.Int.Ch. Van Osatee Flip
chocolate
Geboren :02/08/05
Testen : Bloedgroep :B FIV : Negatief PKD : Negatief
flip draagt cinnamon. hij draagt geen langhaar

HCM : Negatief

BritishShorthair
Cattery : Mount Olympus
E-mail: info@mount-olympus.be
GSM: 0497 89 55 54
Naam : Ch. van Osatees Noshy
Fawn
Geboren :15/09/07
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief
Noshy staat beperkt ter beschikking voor recent geteste poezen.

HCM : Negatief

BritishShorthair
Cattery : Magic Stars
GSM: 0496 10 88 13
E-mail: info@british-shorthair.com
Naam : World Ch. Don Diablo Van De Katteklauw
Blauw Wit
Geboren :02/04/04
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief
PKD : Negatief HCM : Negatief
Onze diablo is een zeer lieve en mooie kerel die af en toe dames mag ontvangen.

BritishShorthair
Cattery : de la Fontaine de Touchka
E-mail: cattery_touchka@hotmail.com GSM: 0497 64 24 42
Naam : My Lord de la fontaine de Touchka
Blauw
Geboren :02/02/08
Testen : Bloedgroep :B FIV : Negatief Leucose : Negatief
PKD : Negatief HCM : Negatief

BritishShorthair
Cattery : Desperado
E-mail: bonita02@live.be
Naam : Debonair Trafalgar
Black Silver Tabby
Geboren :03/03/06
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief
PKD : Negatief HCM : Negatief
Zeer lieve en rustige kater .

BritishShorthair
Cattery : Zita Jones
E-mail: majdaal@hotmail.com
Naam : Jones van Sambali
crème
Geboren :30/03/08
Testen : Bloedgroep :A

GSM: 0479 89 97 15

HeiligeBirmaan
Cattery : Thymar
E-mail: marc@thymar.be
Naam : Int.Ch. Dario Donkersnoet
Chocolate Point
Geboren :10/02/07
Testen : Bloedgroep :A

GSM: 0475 65 81 43

HighlandFold
Cattery : de la Fontaine de Touchka
E-mail: cattery_touchka@hotmail.com GSM: 0497 64 24 42
Naam : Rohan de la fontaine de touchka
lilac
Geboren :20/06/08
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief
PKD : Negatief HCM : Negatief

HighlandFold
Cattery : van den Boterhoek
E-mail: cattery.vandenboterhoek@hotmail.com GSM: 0494 69 37 79
Naam : Eur.Ch. Bueno de Perros Guirec
Wit / copper eyes
Geboren :24/06/07
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief
PKD : Negatief HCM : Negatief
stamboom inzage op aanvraag inzage testen ter plaatse Max 1 buitendek / maand

Maine Coon
Cattery : Lady Like
E-mail: mtsvannispen@home.nl GSM: +31 6 20 26 29 97
Naam : Alwaro Liguri
Blauw gemarmerd
Geboren :05/01/08
Testen : FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief

HCM : Negatief

OrientalShorthair
Cattery : van Suddorpe
Tel: +31 115 60 78 44
E-mail: s.fermont@planet.nl
Naam : Gr.Int.Ch. FIN*Kuuran Pilke
Cinnamon
Geboren :10/04/06
Testen : FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief HCM : Negatief
draagt siamees

Persian
Cattery : Thymar
E-mail: marc@thymar.be
GSM: 0475 65 81 43
Naam : Gr.Int.Ch. Toscanini von Brettachtal
Chinchilla
Geboren :16/05/01
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief

Ragdoll
Cattery : Sweet Inspiration
E-mail: helsengunter@skynet.be
GSM: 0476 225966
Naam : Silmarilions Tyson
Blue Point
Geboren :01/06/08
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief
PKD : Negatief HCM : Negatief
Tyson is een heel lieve en rustige kater. Hij is HCM dna negatief omdat zijn beide ouders dat ook zijn.
Hij is PKD dna negatief getest op 23-04-09.

Ragdoll
Cattery : The Cute Cats
E-mail: info@cute-cats.com
Tel: +31 40 2053518
Naam : Royal Ragnacitys Me Bubba Jr
Chocolate Lynx Point
Geboren :21/10/02
Testen : FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief HCM : Negatief
Middels een camera kunt u op internet thuis of waar dan ook, het al dan niet romantische gedrag van uw
poes volgen. Alleen voor recent getestte poezen . Meer info,kopie dekkatercontract etc via tel of mail.
Wij wonen in gemeente Eersel bij Eindhoven.

Ragdoll
Cattery : The Cute Cats
Tel: +31 40 2053518
E-mail: info@cute-cats.com
Naam : The Cute Cats Bobby
Cream Lynx Mitted
Geboren :11/07/02
Testen : FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief HCM : Negatief
Bijzonder lieve kater. Bobby is zowel via ECHO als DNA op HCM en PKD getest.Middels een camera
kunt u op internet thuis of waar dan ook, het al dan niet romantische gedrag van uw poes volgen.Alleen
voor recent getestte poezen (Leukose FIV)

Ragdoll
Cattery : The Cute Cats
Tel: +31 40 2053518
E-mail: info@cute-cats.com
Naam : Mourningdove Beau
Cream Point Bicolor
Geboren :31/07/01
Testen : FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief HCM : Negatief
Voor de kenners, echte Mourningdove kater. Lieve en ervaren dekkater, ook voor moeilijk te dekken
poezen.Middels een camera kunt u op internet thuis of waar dan ook,het al dan niet romantische gedrag
van uw poes volgen.Alleen voor recent getestte poezen.

RussianBlue
Cattery : Von Edelweiss
E-mail: BLAUWE-RUS@pandora.be
Naam : Dalamir von Edelweiss
Blue
Geboren :14/02/08
Testen : Bloedgroep :A Leucose : Negatief
Lieve kater beschikbaar voor geteste poezen.

Tel: 059 31 19 55

Scottish Fold
Cattery : Chezparadislady
E-mail: marcoostvogels@hotmail.com GSM: 0475 55 11 84
Naam : James Delarocq
Blue Point
Geboren :24/11/06
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief HCM : Negatief
voor verdere inlichtingen tel 033259464

Scottish Fold
Cattery : van den Boterhoek
E-mail: cattery.vandenboterhoek@hotmail.com GSM: 0494 69 37 79
Naam : Gr.Eur.Ch. Baron Guillaume van Rijkevelde
Crème- Wit
Geboren :11/05/05
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief HCM : Negatief
stamboom inzage op aanvraag inzage testen ter plaatse max 1 buitendek / maand

Scottish Fold
Cattery : van den Boterhoek
E-mail: cattery.vandenboterhoek@hotmail.com GSM: 0494 69 37 79
Naam : Ptam Sant Jordi DAlfama
Geboren :05/03/05
Testen : Bloedgroep :B FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief HCM : Negatief

Somali
Cattery : Abysilas
GSM: 0496 69 13 80
E-mail: abysilas@hotmail.com
Naam : Ch. Basile de Jouatmaou
Wildkleur
Geboren :01/04/06
Testen : Bloedgroep :A FIV : Negatief Leucose : Negatief PKD : Negatief
Hij is een lieve, sociale, gezonde, ervaren, aanhankelijke kater. Hij is de vader van onze 3 gezonde
nesten. Wij aanvaarden alleen gezonde en geteste poezen.

Kittens
Tel:+31 318 51 10 32
Geboren :11/02/10
Kleur : black silver tabby mackerel & white
Kleur : red tabby blotched & white

Cattery : Spencers Place

E-mail: agvandehaar@ziggo.nl

Kater : Jumbo du Chaigneau
Poes : Djinges Khans Isis

Ras : Maine Coon
Ras : Maine Coon

Cattery : Van t Scheldenhoeck E-mail: de.vriendt.veerle@pandora.be GSM:0475 32 10 11
Geboren :27/02/10
Kater : Eur.Ch. Broadsway Butterscotch
Ras : Maine Coon
Kleur : Red Tabby Ticked
Poes : Dita Van t Scheldenhoeck
Ras : Maine Coon
Kleur : Bleu Cream Tortie
Tabby Blotched
Cattery : T Perzisch Tapijt

E-mail: dcevb@hotmail.com

Kater : Sigmund Eros vant Vlokske
Poes : Tea Rose of the Booted Tomcat
Cattery : Niyabinghi

Ras : Persian
Ras : Persian

E-mail: info@nyabinghi.be

Kater : Indra Cats Chihuaquequenotzin
Poes : Kumi van de Walvoorts
Cattery : van de Tonnekamps
Kater : Dancer van Queen Noor
Poes : Odina von Freya Asgard

Ras : Bengal
Ras : Bengal

E-mail: vdtonnekamp@hotmail.com
Ras : Norwegian Forest Cat
Ras : Norwegian Forest Cat

GSM:0474 914747
Geboren :02/03/10
Kleur : Seal point
Kleur : Red point
GSM:0488 58 19 46
Geboren :05/03/10
Kleur : black-tabby spotted
Kleur : brown spotted (black)
Tel:0138440352
Geboren :09/03/10
Kleur : crême wit gestreept
Kleur : Tortie Tabby Classic

Cattery : van den Boterhoek

E-mail: cattery.vandenboterhoek@hotmail.com GSM:0494 69 37 79
Geboren :14/03/10
Kater : Gr.Int.Ch. Blizzard Della Casa Di Russo
Ras : British Shorthair Kleur : Wit/copper eyes
Poes : Ch. Ylse Van Den Boterhoek
Ras : Scottish Fold
Kleur : zwart-crème
tortie
Cattery : Smitten Kitten
Kater : Universal Elroy
Poes : Zsazsa
Cattery : Thymar

E-mail: hanne@catterysmittenkitten.be
Geboren :15/03/10
Ras : British Shorthair Kleur : choc-wit (ticked tabby ghostmarking)
Ras : British Longhair Kleur : Lilac-crème-wit
E-mail: marc@thymar.be

Kater : Int.Ch. Toscanini von Brettachtal
Poes : Loredana van Ijdoorn

Tel:015 31 58 07 GSM:0475 65 81 43
Geboren :16/03/10
Ras : Persian
Kleur : chinchilla
Ras : Persian
Kleur : black shaded silver

Cattery : T Perzisch Tapijt

E-mail: dcevb@hotmail.com

Kater : Sigmund Eros vant Vlokske
Poes : Beautiful Pearl Akira

Ras : Persian
Ras : Persian

GSM:0474 914747
Geboren :18/03/10
Kleur : Seal Point
Kleur : Blue Point

Cattery : Yanayas Poezenpaleis

E-mail: debbietje_1980@hotmail.com Tel:011 72 85 59
GSM:0476 21 07 66
Geboren :18/03/10
Kater : Atilla Blue White Diamonds
Ras : British Shorthair Kleur : Lilac point
Poes : Callisto van de Stenenmolen
Ras : Scottish Fold
Kleur : seal silver tabby point
Cattery : de Caspollie

E-mail: andesaey@hotmail.com

Kater : Ch. Bandhura Shardul Equitos
Poes : Odette de Caspollie
Cattery : Akali

Ras : British Shorthair
Ras : British Shorthair

GSM:0486 47 48 39
Geboren :21/03/10
Kleur : red tabby point
Kleur : black silver tabby
spotted

Tel:015 31 58 07
GSM:0475 65 81 43
Geboren :23/03/10
Ras : Savannah
Kleur : black tabby spotted
Ras : Savannah
Kleur : black tabby spotted

E-mail: marc@thymar.be

Kater : Ch. Maridadi of Ocellis Savannahs 
Poes : Int.Ch. Ajuba Aminia
Cattery : Perla Di Luna

E-mail: perladiluna@skynet.be

Kater : Camaro Von Weissenwasser
Poes : Catho House Of Brits

GSM:0496 17 70 77
Geboren :25/03/10
Ras : British Shorthair Kleur : blauw
Ras : British Shorthair Kleur : blauw

Cattery : From Cadagi

E-mail: fromcadagi@skynet.be
Tel:015 23 65 61
GSM:0475 78 28 55
Geboren :28/03/10
Kater : Int.Ch. Bo Van Het Huis Schuman
Ras : Brittanica
Kleur : Blauw
Poes : World Ch. Tasja Peluche
Ras : British Shorthair Kleur : Lilac Tabby Mackerel
Cattery : de la Fontaine de Touchka
Kater : Eros Fawn-tastic
Poes : Esther
Cattery : Figaro
Kater : figaro
Poes : silver
Cattery : Canto di Luna

E-mail: cattery_touchka@hotmail.com Tel:015 63 02 38
GSM:0497 64 24 42
Geboren :29/03/10
Ras : British Shorthair
Kleur : chocolate point
Ras : British Shorthair
Kleur : lilac

E-mail: catteryfigaro@telenet.be
Geboren :02/04/10
Ras : British Shorthair
Kleur : black silver tabby
Ras : British Shorthair
Kleur : black silver tabby
E-mail: annelies_dille@hotmail.com

Kater : Special Deliverys Linkin
Poes : Cattebairs Rachel

Ras : British Shorthair
Ras : British Shorthair

GSM:0472 47 95 89
Geboren :05/04/10
Kleur : Chocolate
Kleur : blue

Cattery : Klein Veerle E-mail: annick.mabesoone@telenet.be
Tel:03 313 67 98
GSM:0495 530 533
Geboren :10/04/10
Kater : Sheridan House of Brits
Ras : British Shorthair Kleur : Shaded Golden Tabby Mackerel
Poes : Anaïs-Anaïs Della Casa di Russo Ras : British Shorthair Kleur : cream

Cattery : Van t Scheldenhoeck

E-mail: de.vriendt.veerle@pandora.be GSM:0475 32 10 11
Geboren :13/04/10
Kater : EA Florentinus Van t Scheldenhoeck Ras : Maine Coon
Kleur : black smoke
Poes : CJ Cato Van t Scheldenhoeck
Ras : Maine Coon
Kleur : red tabby blotched
Tel:03 313 67 98
E-mail: annick.mabesoone@telenet.be
GSM:0495 530 533
Geboren :15/04/10
Kater : Sheridan House of Brits
Ras : British Shorthair
Kleur : Golden Tabby Mackerel
Poes : Bente du Vinclair
Ras : British Shorthair
Kleur : Lilac point
Cattery : Klein Veerle

Tel:03 313 67 98
E-mail: annick.mabesoone@telenet.be
GSM:0495 530 533
Geboren :18/04/10
Kater : Sheridan House of Brits
Ras : British Shorthair
Kleur : Golden Tabby Mackerel
Poes : Ambre de la Vallee du Lys
Ras : British Shorthair
Kleur : Lilac Cream
Cattery : Klein Veerle

Cattery : Paramountcy Dolls

E-mail: carinne.s@telenet.be
GSM:0477 26 61 53
Kater : Ch. Aislingrags Shining
Ras : Ragdoll
Poes : Paramountcy Dolls Shiva
Ras : Ragdoll

Tel:03 293 77 10
Geboren :20/04/10
Kleur : Blue Point Mitted
Kleur : Seal Point Bicolor

E-mail: cattery.vandenboterhoek@hotmail.com GSM:0494 69 37 79
Geboren :24/04/10
Kater : Eur.Ch. Eur.Ch.Blizzard Della Casa Di Russo Ras : British Shorthair Kleur : Wit/copper eyes
Poes : De Marsquerarda Tiffy
Ras : Scottish Fold
Kleur : Chocolate
Cattery : van den Boterhoek

Cattery : Lavangis

E-mail: adrie@avangi.nl

Kater : Ch. Angel Eyes Bono
Poes : Cest La Vie t is Efkes Wenne
Cattery : Whatagirlwants

Tel:+31 135 71 07 36
Geboren :27/04/10
Kleur : Chocolate point
Kleur : Blue point

Ras : Scottish Fold
Ras : British Shorthair

E-mail: what-a-girl-wants@live.nl

Kater : Lonerock Choco Prins
Poes : Whatagirlwants Lovely Lilac Rose

Ras : Ragdoll
Ras : Ragdoll

Tel:+31 527 85 23 80
Geboren :27/04/10
Kleur : Chocolate lynx mitted
Kleur : Lilac bicolour

Cattery : Ten Scharent

E-mail: christiane.wittemans@skynet.be Tel:016 60 48 00
Geboren :28/04/10
Kater : Diego de la Foret darrouaisse Ras : Maine Coon
Kleur : Bleu tabby
Poes : Lina of the Catwalk
Ras : Maine Coon
Kleur : brown tortie & white
Cattery : Thymar

E-mail: marc@thymar.be
GSM:0475 65 81 43
Kater : Ch. Casper van Thymar
Ras : Persian
Poes : Ch. Lombardo Naoko
Ras : Persian

Tel:015 31 58 07
Geboren :30/04/10
Kleur : Black shaded golden
Kleur : Black shaded golden

Cattery : Hasina Jabari

E-mail: info@hasinajabari.nl

Kater : benjie
Poes : Joy-Joy

Ras : British Shorthair
Ras : British Shorthair

GSM:06.43.90.64.86
Geboren :01/05/10
Kleur : lilac tabby point
Kleur : cinnamon - wit

Cattery : Radek

E-mail: priswitte@hotmail.com
Tel:+31 115 850 939
GSM:+31 6 534 906 17
Geboren :01/05/10
Kater : Int.Ch. Eros Fawn-Tastic
Ras : British Shorthair
Kleur : Chocolate Point
Poes : Izzy Radek
Ras : Scottish Fold
Kleur : Black

Cattery : de Maneki Neko

E-mail: bruno.degroof@telenet.be

Kater : Gr.Int.Ch. Gold Anakin dOaxaca
Poes : Maneki De Maneki Neko
Cattery : Mount Olympus

Tel:03 825 47 45
Geboren :02/05/10
Ras : British Shorthair Kleur : Golden Shaded
Ras : British Shorthair Kleur : Blue Golden Shaded

GSM:0497 89 55 54
Geboren :02/05/10
Ras : British Shorthair
Kleur : Fawn
Ras : British Shorthair
Kleur : Blauw
(cinnamondrager)

E-mail: info@mount-olympus.be

Kater : Gr.Int.Ch. Umbro De Preston
Poes : Gr.Int.Ch. Bibiana Carino Delfino

Cattery : Salimero
E-mail: veronique-@telenet.be
Kater : zoran delarocq
Ras : British Longhair
Poes : Amber febe van Lambirz
Ras : British Longhair

Geboren :04/05/10
Kleur : cinnamon
Kleur : fawn

Cattery : Big-Ben Cats

GSM:0499 75 93 83
Geboren :04/05/10
Kleur : black golden shaded
Kleur : silver shaded

E-mail: hugo.lismont@telenet.be

Kater :
Poes : Gabana

Ras : British Shorthair
Ras : British Shorthair

E-mail: deperrosguirec@telenet.be
GSM:0474 22 81 47
Kater : Int.Ch. Rohan Van Nairanjana Ras : Highland Fold
Poes : Olivia De Perros Guirec
Ras : Britanica

Tel:03 353 00 18
Geboren :07/05/10
Kleur : Lilac
Kleur : Blue Cream & White

Cattery : Aramis de Neria

GSM:0485 75 59 56
Geboren :08/05/10
Kleur : Chocolate Lynx Mitted
Kleur : Chocolate Point

Cattery : de Perros Guirec

E-mail: ragdolls@aramisdeneria.com

Kater : Lonerock Choco Prins
Poes : Cashmere de Lovelace de Soto
Cattery : de Caspollie

Ras : Ragdoll
Ras : Ragdoll

E-mail: andesaey@hotmail.com

Kater : Int.Ch. Gold Anakin dOaxaca Ras : British Shorthair
Poes : Ch. Iantha de Maneki Neko
Ras : British Shorthair
Cattery : British Fantasy

E-mail: marnik.degryse@telenet.be

Kater : findus vom ueterst ende
Poes : luna of the british-fantasy
Cattery : van de Tonnekamps

E-mail: vdtonnekamp@hotmail.com

Kater : Dancer van Queen Noor
Poes : Mezoezahs Diana Ross
Cattery : of Bimis Blues

Ras : Norwegian Forest Cat
Ras : Norwegian Forest Cat
E-mail: bimisblues@hotmail.com

Kater : Matou Wildebras
Poes : Luka-Lizzy Bakselottie
Cattery : van de Tonnekamps

Ras : British Shorthair
Ras : British Shorthair

Ras : British Shorthair
Ras : British Shorthair
E-mail: vdtonnekamp@hotmail.com

Kater : Dancer van Queen Noor
Poes : Van de Tonnekamps Agneta

Ras : Norwegian Forest Cat
Ras : Norwegian Forest Cat

GSM:0486 47 48 39
Geboren :08/05/10
Kleur : black golden shaded
Kleur : chocolate tortie point
GSM:0479 32 33 11
Geboren :10/05/10
Kleur : blauw
Kleur : lilac
Tel:0138440352
Geboren :12/05/10
Kleur : crême wit gestreept
Kleur : zwart
GSM:0472/69.23.05
Geboren :12/05/10
Kleur : lilac-wit
Kleur : crème
Tel:0138440352
Geboren :12/05/10
Kleur : crême wit gestreept
Kleur : zwart zilver tabby met
wit

Cattery : of Bimis Blues

E-mail: bimisblues@hotmail.com

Kater : Matou Wildebras
Poes : Diva van Dolcy
Cattery : Hasina Jabari

Ras : British Shorthair
Ras : British Longhair

Cattery : de Maneki Neko
Kater : Renchi De Maneki Neko
Poes : Neko De Maneki Neko

GSM:06.43.90.64.86
Geboren :16/05/10
Kleur : lilac
Kleur : lilac tabby point

E-mail: info@hasinajabari.nl

Kater : Otieno Boaz van hasina jabari
Poes : Ch. dewi-Sri

GSM:0472/69.23.05
Geboren :15/05/10
Kleur : lilac-wit
Kleur : lilac

Ras : British Shorthair
Ras : British Shorthair

E-mail: bruno.degroof@telenet.be
Ras : British Shorthair
Ras : Scottish Fold

Tel:03 825 47 45
Geboren :16/05/10
Kleur : Cameo
Kleur : Blue Golden Tabby
Mackerel

Tel:019 32 35 32
E-mail: contact@american-curl.eu
GSM:0479.31.84.75
Geboren :17/05/10
Kater : Gr.Int.Ch. Bubai du croissant de lune
Ras : American Curl LH
Kleur: blue tabby blotc
Poes : Int.Ch. Rumba of castle curls
Ras : American Curl LH
Kleur : seal tabby point
Cattery : de Catouchat

Tel:03 293 77 10
E-mail: carinne.s@telenet.be
GSM:0477 26 61 53
Geboren :18/05/10
Kater : Int.Ch. Spiritsojourn Andon
Ras : Ragdoll
Kleur : Seal Point Mitted
Poes : Ch. Paramountcy Dolls Mayra Ras : Ragdoll
Kleur : Seal Point Bicolor
Cattery : Paramountcy Dolls

Cattery : de Perros Guirec

E-mail: deperrosguirec@telenet.be
Tel:03 353 00 18
GSM:0474 22 81 47
Geboren :22/05/10
Kater : World Ch. S*Bialitts King Cool
Ras : Heilige Birmaan Kleur : Seal Point
Poes : Mysterys Silver Paris
Ras : Heilige Birmaan Kleur : Chocolate Silver Tabby
Point
Cattery : Cs Choice
Kater : RaggleDazzle Sir Jazz
Poes : Cs Choice Cloe
Cattery : Aramis de Neria

E-mail: cindy@cschoice.nl
Ras : Ragdoll
Ras : Ragdoll

GSM:+31 46 8503411
Geboren :25/05/10
Kleur : Seal bicolor
Kleur : Bleu mitted

E-mail: ragdolls@aramisdeneria.com

Kater : Gr.Int.Ch. Lonerock Rocky Road
Poes : Indy de Neria Quattro

Ras : Ragdoll
Ras : Ragdoll

GSM:0485 75 59 56
Geboren :26/05/10
Kleur : Chocolate Point
Kleur : Blue Point

Cattery : Thymar

E-mail: marc@thymar.be
Tel:015 31 58 07
GSM:0475 65 81 43
Geboren :26/05/10
Kater : Gr.Eur.Ch. Dario Donkersnoet
Ras : Heilige Birmaan
Kleur : chocolate point
Poes : Int.Ch. Shannan Chloe LLeu Llaw Gyffes Ras : Heilige Birmaan
Kleur : lilac point
Cattery : Dreams of Heaven
Kater : Cupido
Poes : Madeleine
Cattery : Make it Mine

E-mail: info@ophelia.nu
Ras : British Longhair
Ras : British Shorthair

Geboren :27/05/10
Kleur : Cinnamon
Kleur : Cinnamon/tortie

E-mail: info@Ragdoll-cattery.eu
Tel:+31 6 28 24 68 08
GSM:+31 6 54 37 41 77
Geboren :28/05/10
Kater : Int.Ch. Mr.Hunter van Naastenbest
Ras : Ragdoll
Kleur : Blue bicolor point
Poes : Make it Mine miss.Rhett
Ras : Ragdoll

Showkalender
Jul 2010
24/07/10
25/07/10
25/07/10

Plaats Land Vereniging
Tostedt D
FELIDAE
Tostedt D
FELIDAE
Colfontaine B CCC

Special
Zaal
Dubbelkeuringen
Schützenhalle
Dubbelkeuringen
Schützenhalle
Brits Korthaar en Maine Coon

Aug 2010
08/08/10
08/08/10
22/08/10
22/08/10
29/08/10

Plaats Land Vereniging
Hannut B
AAAF
Hulshout B BLKV
Jabbeke B
BBC
charleroi B
CFB
St. Job int Goor B BCF

Special

Sep 2010
05/09/10
05/09/10
05/09/10
11/09/10
12/09/10
12/09/10
12/09/10
18/09/10
19/09/10
19/09/10
19/09/10
26/09/10
26/09/10
26/09/10
26/09/10
26/09/10

Plaats Land Vereniging
Special
Zaal
Elsdorf D
E-R V. e.V
westerlo B
ECA
de zoerla
Dordrecht NL NVvK
Reeweghal
bornheim-hersel D ITAVC e.v siamees ,okh,thai rheinehalle
Schiedam NL Felikat
Putte B
Belgicat
bornheim-hersel D ITAVC e.v kittenfestival rheinhalle
Heppenheim D DEeV
Russian Blue
Mehrzweckhallen
allouagne 62157 F CDC3000
salle etienne laisné
Heppenheim D DEeV
Siberian
Mehrzweckhalle
Rotterdam NL NKU/SARA
Ahoy Hallen
Genk B
Felis Belgica
Limburghal
Leverkusen D GdK
Rheinberg D
Family Cats
Sint Niklaas B DVDK
Stadsfeestzalen
Nijmegen NL Neocat
Special: Burmees
Jan Massinkhal

Oct 2010
03/10/10
03/10/10
09/10/10
09/10/10
10/10/10
10/10/10
16/10/10
17/10/10
17/10/10
17/10/10
17/10/10
24/10/10
24/10/10
30/10/10
31/10/10
31/10/10
31/10/10

Plaats Land Vereniging
Special
Zaal
onbekend NL Saint Pro-Cat
St.Ghislain B HPC ETH
MerzigD
KFG
Stadthalle
Erhrath b. Düsseldorf D DEeV Sphynx
Stadthalle
Huy
B
CFB
Erkrath b. Düsseldorf D DEeV H. Birmaan
Stadthalle
velbert D ITAVC
e.v bkh highland
sporthalle
Mechelen B BCC
Nekkerhal
Gorredijk NL Mundikat
Sportcentrum Kortez
velbert D
ITAVC
e.v main coon sporthalle
Zele B
BKV94
Special: Heilige Birmaan & Ragdoll Sporthal
Dison B
AFB
kittens
F
CFE
Germersheim D Solitaire
stadtshalle
Germersheim D Solitaire
stadtshalle
Oostende B BBC
Duin en Zee
Sliedrecht NL NLKV
Sporthal Lockhorst

Zaal
marché couvert
noorse boska-sphynx-exotic sporthal sportiva
noor, sphynx, maine coon, Sporthal
De Zandbergen

Man moet 205 katten
laten afmaken
Vandaag krijgen 205 katten een spuitje. Het
wordt dan ook een trieste dag in het bestaan
van de kattenman. De Noors leeft samen
met 210 katten en dat vindt de gemeente een
beetje van het goede te veel. De meeste
dieren verkeren bovendien in slechte
gezondheid.
De gemeente ging praten met de man en Spire Elias
Gunnarssøn is nu toch bereid om op het voorstel
in te gaan. Hij mag nog vijf katten naar keuze
houden, de anderen worden met een spuitje
afgemaakt. We hebben gewoon geen andere
keuze, zegt Jan Egil Aronsen van de gemeente
Mattilsynet. De diertjes zullen een spuitje krijgen
in het huis van de kattenman in Drangedal. Het
is een trieste zaak voor de eigenaar maar ook voor
de
beestjes
zelf.
De katten kregen alle vrijheid en ze waren als
familie voor mij, aldus Gunnarssøn aan de krant
Dagbladet. Aronsen vertelt nog dat de gemeente
lang onderhandeld heeft met de kattenman. De
bedoeling was om zoveel mogelijk beestjes een
nieuwe thuis te bezorgen want de toestand in het
huis van Gunnarssøn was onleefbaar geworden.
Bovendien verwittigde de gemeente de man voor
de onhygiënische toestand waarin hij leefde maar
hoe sloeg alle adviezen en verwittigingen in de wind.
(belga/vsv)

Muis daagt kat uit

De Britse Wendy Rothwell is in haar tuin getuige
geweest van een aflevering van Tom and Jerry, maar
dan wel een levensechte. Een veldmuisje verdedigde
haar nest tegen een veel grotere kat, die het
knaagdiertje zo had kunnen opeten.
Maar de kat deed dat niet. Het dier was wellicht
onder de indruk toen het muisje op twee poten recht
ging staan en de uitdaging leek aan te gaan.
Rothwell: Het muisje leek zelfs te grommen. Het
diertje moet wel dé dapperste muis zijn.

