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Woordje van de Redactie

Beste lezers,

Na deze rare zomer, met
hete en droge dagen in
juli en veel te natte dagen
in augustus, valt editie 3
in jullie brievenbus.

In deze editie willen we
even enkele belangrijke
dingen i.v.m. showen ea
verduidelijken, en het
c lubka mpioenscha p-
reglement wordtnogeens
uitgelegd door Daisy.

Verder vinden jullie een voorstelling van onze nieuwe en
vaste schrijfster voor ditboekje. Martina gaatheerlijke en
spannende verhaaltjes schrijven over poezen.

Ook de Devon Rex wordteven in het lichtgezet, zodat we
ook dit ras leren kennen!

Onze grote kattenshow komtmet rasse schreden dichterbij.
Zondag 19 november 2006 hopen we een 650 katten te
verwelkomen in Antwerp Expo te Antwerpen. Reeds heel

wat leden hebbenhun kooien al gereserveerd. Ookhebben
een heleboel medewerkers zich aangemeld. Ongetwijfeld
wordt het weer een niet te missen show!

Met een van onze vaste medewerkers - Mw. Chantal
Vandewinkel - gaathet niet zo best. Wijwensenhaar langs
deze weg een spoedig herstel en haar man - Michel - veel
sterkte in deze moeilijke dagen.

Spijtig genoeg is Maggy, het laatste katje uitde faling van
het Elzenhof, door haar adoptiemoeder naar ons
teruggebracht. Maggy is een schat van een American
Curltje, maar naar andere katten nogal dominant. Graag
zou Maggy een vaste thuis vinden en liefst bij iemand die
nog geen andere katten heeft, of iemand die meer geduld
kan opbrengen voor de probleempjes die Maggy met
andere katten heeft.

Onze covergirl is een wildkleur Somali poesje dat (als het
eten opgediend wordt) luistert naar de naam Nanu-
Emuishéré’s Bonita. Wij danken Marina Van den Dries
voor deze prachtige foto.

Wij wensen u nog veel leesplezier.
De Redactie
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De eerste keer op show:
Als je een eerste keer op show wil gaan, zit je met een hoop vragen. De eerste keren showen kan je best doen,
samen met een kennis (bvb defokker van je kat) die al ervaring heeft, en je kan en wil bijstaan.We gaan hier even
proberen alles op een rijtje te zetten. Zit je toch met vragen, neem dan even de telefoon of stuur een mailtje.

Een show kiezen:
Voor een eerste show willen de meeste mensen liefst iets in de buurt. Je vindt op de meeste webpagina’s van de
verenigingen een showkalender waar staat waar en wanneerkattenshows plaatsvinden.Als jeeen show uitgekozen
hebt, bezoek dan even de website van de organiserende vereniging om te zien of alle gegevens wel degelijk
kloppen. Op die site vindt je ongetwijfeld ook een inschrijvingsformulier, om via internet in te schrijven. Dit is de
snelste en makkelijkste manier om in te schrijven. Vind je niets op de site, neem dan even contact op met de
vereniging om een inschrijfformulieren op te sturen.

Er zijn 3 “soorten” kattenshows:
- onafhankelijke verenigingen: deze verenigingen
vallen niet onder overkoepelende organisaties (BCF
is een onafhankelijke vereniging)
- FIFé: overkoepelende organisatie waaronder b.v.
Mundikat en Felikat vallen
- CFA en TICA : amerikaanse overkoepelende
organisaties
Het verloop van de show (inschrijven, keuringen,
prijzen, titels, .....) verschilt bij deze 3 soorten, en
titels en prijzen worden niet altijd onderling aanvaard

De inschrijving:
Een eerste ob stakel is het invullen van het
inschrijfformulier. Elke vereniging heeft in ieder
geval uw gegevens nodig. Naam en adres zijn nodig
o m een bevestigin g te kun nen sturen,
Telefoonnummer is handig als er iets niet duidelijk
is zodat de vereniging u kan contacteren. Als u via Internet inschrijft kunnen vragen natuurlijk via e-mail gesteld
worden. Verderwillen we weten bij welke vereniging u aangesloten bent. Dit vooral omdat de eigen leden korting
krijgen op het inschrijfgeld. Bij deonafhankelijke verenigingen dient u niet aangesloten te zijn bij een vereniging
om aan een show mee te doen. Als u naast (of in debuurt van) iemand wenst te zitten, kan u dit vermelden.Wees
een beetje duidelijk: naast Janssens kan tot verwarring leiden. Normaal gezien kan u ook een opmerking kwijt
(als u b.v. al een kat inschreven heeft en u schrijft er nog eentje bij, ...)
Mogelijk zijn er nog andere vragen die gesteld worden. Bent u van iets niet zeker, stuur dan een emailtje of zet in
de opmerking dat u iets niet goed begrijpt.
Vervolgens hebben we de gegevens van uw kat(ten) nodig. Hiervoor neemt u best even de stamboom of
vaccinatieboekje bij de hand.Naam van de kat, het ras,het geslacht, de geboortedatum en de kleur dienen opgegeven
te worden. Indien de kleur niet gekend is of twijfelachtig is (bij jonge katjes durft dit al wel eens te veranderen,
vooral bij de heel lichte kleuren), dan kan u de kat inschrijven in determinatieklasse. Hierbij bekijken enkele
keurmeesters voor de aanvang van de show je kat en plakken er een kleur op.
Als de kat een raskat is, en inschrijft voor een titel, dan dient u ook het stamboomnummer op te geven. Schrijft u
de kat in in jeugdklasse en u heeft nog geen stamboom voor de kat, dan vult u “in aanvraag” in.
Verder dient u de ouders van de kat op te geven en de fokker.
Vervolgens vraagt men u naar de klasse waarin u uw kat(ten) wenst in te schrijven. U dient even uit te rekenen
hoe oud uw kat is op de dag van de show (als u zich vergist bij BCF rekent onze computer dit voor u uit).

Babyklasse is voor katjes tussen 10 weken en 3 maanden (de leeftijden kunnen wel verschillen per vereniging)
* 3 - 6 maanden is voor katjes tussen 3 en 6 maanden oud
* 6 - 9 maanden is voor katjes tussen 6 en 9 maanden oud. Bij sommige verenigingen is de klasse 6-10, en is het
voor katten tussen 6 en 10 maanden oud.
Vanaf 9 maanden (bij sommige verenigingen dus 10 maanden) gaat de kat in de CAC klasse,ofals ze gesteriliseerd
of gecastreerd is in de CAP klasse.
Dit is de eerste klasse waarin katten trachten een certificaat te bemachtigen om later de titel van Kampioen of
Premior te mogen dragen.
Er is ook een “Buiten mededinging” klasse. In die klasse wordt uw kat niet opgeroepen om gekeurd te worden (er
is dan ook weinig lol aan het showen).
Als je katje geen raskat is, dan kan ze in de “Huiskattenklasse”. In deze klasse worden katten voornamelijk
gekeurd op verzorging en conditie. Na het invullen van het inschrijfformulier dient je dit naar de vereniging te
sturen. Door het insturen verbind je je ertoe de inschrijfkosten te betalen.
Als er iets misloopt (wat niet te hopen is),dien je het inschrijfbureau hiervan ZO SNEL MOGELIJK op dehoogte
te brengen. Als je bij BCF niet op show kan komen, vinden we dat niet erg als je het ons tijdig laat weten.
Ongetwijfeld kan er dan iemand anders je vrije kooien benutten. Verenigingafhankelijk en afhankelijk wanneer
je annuleert dien je een beetje of alle kosten te betalen.

De bevestiging:
Na het inschrijven ontvang je een bevestiging met een plannetjewaar je de zaal kan vinden. Kijk deze bevestiging
GOED na. U kan fouten gemaakt hebben bij het inschrijven en het inschrijfbureau kan fouten gemaakt hebben bij
het overnemen van je gegevens. Is er iets fout, laat dit dan ONMIDDELIJK weten. Niemand heeft er problemen
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mee gegevens te verbeteren, tenzij de keursetjes, de kooikaarten en de keurrapporten al afgedrukt zijn en de
catalogus zo goed als klaar is. Dit is een boel extra werk voor het inschrijfbureau. Helemaal onprettig wordt het
als je op de show zelf merkt dat er iets fout is! Kijk dus je bevestiging steeds goed na.
Komt er geen bevestiging, neem dan even contact op met het inschrijfbureau. Het kan zijn dat je inschrijving niet
aangekomen is en als je wacht tot het laatste moment is dekans groot dat de zaal vol zit en je er niet meer bij kan.

De benodigdheden voor de show:
Voor je kat wordt een kooi gereserveerd.De afmetingen kunnen verschillen van vereniging tot vereniging, maar
over het algemeen zijn deze 50 x 50 x 50 cm. Sommige exposanten , vooral als ze met 1 kat komen, vinden dit
nogal krap voor de kat en vragen (tegen betaling) een extra kooi. Als je dit wil, dien je dit  bij de inschrijving te
melden. Sommige exposanten hebben eigen kooien. Die kunnen bij ons gebruikt worden. Ze nemen normaal
gezien de plaats in van 2 kooien, dus dient er ook voor 2 kooien betaald te worden.
De kooien staan met 3 of 4 op een plateau. Normaal kunnen de tussenschotten geopend of gesloten worden.

Voor de kat heb je nodig:
- vaccinatieboekje (met geldige inentingen!)
- transportkooi (in de winter best afgedekt)
- je bevestiging
- een drink- en een eetbakje
- eten voor de kat (daar de meeste katten niet van
showen houden breng je best droogvoer mee.
Sommige katten eten niet en blikvoer droogt dan
uit, en er komen dan vliegen ea insekten op af)
- vloerbedekking voor de kooi
- 2 gordijntjes voor de kooi (wegens de mogelijk
ver sch illende afmeting en van de
tentoonstellingskooien zijn rekbare gordijntjes
handig)
- toiletgerief voor de kat (afhankelijk van het ras,
kam, borstel, babypoeder, ...)
- keukenrol (shit happens!!!)

Een extratje:
- ventilatortje op batterijen (als het erg warm is)
- doek voor boven op de kooi(en)
- plastic afscherming voor de voorkant van de kooi(en)
- wasknijper (om het kooideurtje open te houden)
- versiering voor de kooi (fotoalbum, reclamebordje voor je cattery, naamkaartjes, .........)
Voor jezelf:
- wat lectuur
- als je een snoeper bent: koekjes
- eventueel iets te drinken en/of te eten (dit is normaal in of in de buurt van de zaal ook te verkrijgen)

De kat(ten) voorbereiden:
Of een kat succes heeft op een show of niet hangt van een aantal zaken af. De kat moet bijvoorbeeld de rasstandaard
zo dicht mogelijk benaderen. Maar er wordt ook gelet op de conditie van je kat.
Je kat komt NIET in optimale showconditie door haar 2 dagen voor de show in bad te stoppen. Dagelijkse
verzorging, optimale gezondheid en degelijke voeding zijn noodzakelijk voor een prima conditie van de kat en
mooie vacht.

Afhankelijk van het ras waarmee je gaat showen, kan je ze nog mooier maken door b.v. een badje. Raadpleeg een
(bevriende) fokker van hetzelfderas voor een handleiding.
Zorg er in ieder geval voor dat de kat schoon is (propere oortjes, wit in devacht moet wit zijn, .....) en dat er geen
klitjes in de vacht zitten.
Uiteraard dient de kat vrij te zijn van parasieten (vlooien, oormijt, ....). Regelmatig ontwormen kan ook zorgen
voor een betere conditie.
Op de show zelf heb je ook een borsteltje (of voor sommige rassen een zeemvel bv) nodig om de vacht nog even
op te maken voor de kat naar de keurmeester gaat.

Op de show:
Je dient jezelf en de kat(ten) aan te bieden binnen de uren van dedierenartscontrole. Deze uren staan normaal op
de bevestiging. Je mag niet vergeten de vaccinatieboekjes mee te nemen: zonder kom je er niet in! Ook is het
prettig de bevestiging mee te nemen.
Na wat aanschuiven kom je eerst aan de kassa. Heb je reeds betaald, dan zit je goed. Is dit nog niet gebeurd, dan
mag je hier betalen (gewoonlijk iets meer dan wanneer je op voorhand zou betaald hebben). In ruil daarvoor krijg
je een omslag (en verenigingafhankelijk ook een zakje staaltjes, een catalogus, ....).
In de omslag zitten kooikaarten: dit is een kaartje waarop de gegevens van je kat staat en die afgestempeld moet
worden door de dierenarts. Op de omslag staat gewoonlijk een letter. Dit is het vak waar je straks je kooi moet
gaan zoeken.
Na weer wat aanschuiven kom je bij de dierenarts terecht. Hier dien je de kooikaart(en) en vaccinatieboekje(s) af
te geven. Terwijl dit gecontroleerd wordt, kan je je kat uit de transportkooi nemen en op tafel zetten. Hou dekat
goed op de tafel.
Na de goedkeuring van de dierenarts mag de kat terug in de transportkooi. Vergeet je vaccinatieboekje niet!!
Vervolgens mag je de zaal binnen. Normaal staat er nog een controle aan de deurdiejeafgestempelde kooikaart(en)
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wil zien.
Eens de zaal in dien je je vak te zoeken. Dit staat
normaal op de omslag of op de kooikaart. Als je je
vak gevonden hebt, dan moet je je kooinummer(s)
opzoeken.
Als je die gevonden hebt, dan kan je beginnen met
de kooi in orde te maken: vloerbedekking en
gordijntjes. Daarna mag de kat in dekooi. Sommige
exposanten ontsmetten eerst de kooi. Daarna ga je
op zoek (als je het zelf niet meegebracht hebt
natuurlijk) naar water voor de kat. Dit vind je
normaal in de toiletten.
Als de kat voorzien is van eten en drinken, dan kan
je de kooi verder afwerken (ev. bovenbedekking,
plastic aan de voorkant, versiering, ....)
Probeerde kat gerust te stellen: het is voor de meeste
katten geen prettige ervaring. Als je merkt dat de
kat zenuwachtig is, vermijd dan b ruuske

bewegingen, neem haar langzaam uit de transportkooi, laat ze even rondkijken en wennen voor je ze in de kooi
zet.
Je “bagage” (transportkooi en zo) kan je kwijt onder de kooi of kan je terug naar de wagen brengen.
Probeer een stoel te pakken te krijgen (op de meeste shows zijn er genoeg, af en toe zijn er te weinig) want hier
zit je nu tot een uur of zes.

De show zelf:
Tijdens de show worden de katten één voor één naar de keurmeester geroepen. Er lopen stewards rond die de
exposanten komen verwittigen dat hun kan aan debeurt is. Deze stewards moeten je kooi zoeken, dus zorg dat het
kaartje met je kooinummer goed zichtbaar aan de voorkant van de kooi hangt. Als men je niet kan vinden, dan
wordt je nummer afgeroepen. Probeer hier goed op te letten want als je niet opdaagt, dan wordt je kat niet
gekeurd!
Krijg je een briefje van een steward met jouw nummer, dan dien je met je kat naar de keurmeester te gaan. Je
moet natuurlijk weten waar die zitten, dus probeer daar achter te komen voor ze je oproepen. Op het briefje staat
normaal ook de naam van de keurmeester. Is dit niet zo, vraag dan de naam van de keurmeester aan de steward.
Je kan de kat nog even snel opsmukken en dan vertrek je naar de keurruimte. Doedit rustig: de kat wordt minder
nerveus als je langzaam stapt zodat ze wat kan rondkijken.
In de keurruimte dien je je keurmeester te zoeken. Op detafels hangen kaartjes met de naam van de keurmeester.
Vind je het niet direct, vraag het dan even.
Het is mogelijk dat de keurmeester nog bezig is met
een andere kat, en dan moet je even wachten. Is het
jouw beurt, dan hou je even in het oog dat de tafel
ontsmet is en je mag je kat op de tafel zetten als de
keurmeester daarom vraagt. Probeer de kat rustig
op de tafel te houden. Dekeurmeester gaat jebeestje
binnenstebuiten keren en opschrijven wat hij of zij
ervan vindt. Laat de keurmeester dus met je kat
spelen en hou in het oog als hij/zij ze loslaat: dan
moet jij zorgen dat ze op de tafel blijft. Soms krijg
je wat uitleg van de keurmeester en af en toekan je
ook vragen stellen (over je kat). Als dekeurmeester
klaar is met je kat, mag je terug richting kooi.
Als alle katten gekeurd zijn, dan mag dekeurmeester
een paar katten voordragen voor een Best in Show
verkiezing. Het kan zijn dat hij of zij meer katten in
een klasse mooi vindt, maar mag er dan slechts 1
voordragen. Het is dus mogelijk dat de keurmeester zijn 2,3, 4, ... mooiste exemplaren even naast elkaar wil zien
om te beslissen.
Het is dus mogelijk dat je kat meer dan 1 keer opgeroepen wordt. Zorg dus steeds dat je “bereikbaar” bent: als je
even weggaat van de kooi, zeg dan even tegen de buren waar je naartoe bent zodat ze je kunnen verwittigen.
Ook is het mogelijk dat je nummer in deloop van de dag vanop het podium afgeroepen wordt. Dat wil zeggen dat
je kat een prijs behaald heeft, en dien je met je kat naar het podium te komen.
Als je geluk en een erg mooi katje hebt, dan heb je kans dat je kat meedoet in de verkiezing voor Best in Show.
Deze katten worden opgeroepen door de stewards om naar de keurruimte te komen. Tijd voor een opsmukbeurt
en naar de keurruimte (soms gebeurt de verkiezing ook het podium). De hoofdsteward regelt het gebeuren in de
keurruimte en als je nummer afgeroepen wordt, dien je je kat te presenteren, samen met de concurenten. De
keurmeesters vergelijken en brengen hun stem uit. Komt je katje er als mooiste uit, dan blijf je nog even in de
keurruimte, anders mag je terug naar de kooi. Als alle mooisten uit de verschillende klassen gekozen zijn,wordt
uit die katten nog de allermooiste gekozen. Je moet dan weer je kat presenteren, samen met de andere mooisten.
Als de keurmeesters tot een besluit gekomen zijn, mag je terug naar de kooi.
Dan is het nog wachten tot het einde van de show. Dan worden de keurrapportjes uitgedeeld. Een steward komt
met een bak vol keurrapporten in het vak en roept de nummers af. Als je jouw nummer hoort,pak je het keurrapport
aan. Nu mag je naar huis. Hopelijk heb je een fijne dag achter de rug en heb je toch een paar nieuwe vrienden
gemaakt.
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Verklaring van de showkwalificaties:
(Deze gegevens zijn van toepassing bij de kattenclub: BCF.)

Op een kattenshowdingen katten naar titels en prijzen. Om hierin de weg kwijt tegeraken als beginnende exposant
is niet moeilijk.
Het Keuren
Het keuren van katten gebeurt volgens een internationaal erkende standaard waarin de kenmerken voor het ras
beschreven staan, samen met de beoordelingscriteria.De huiskatten worden gekeurd op hun uiterlijk,conditie en
verzorging. Het keurrapport is het enige officiële bewijs van de kwalificatie die door de keurmeester aan de kat is
toegekend.

De keurmeester kan volgende kwalificaties toekennen:
* Goed (G): De kat is ongeschikt voor show en fok.
* Zeer Goed (ZG):De kat is niet geschikt voor deshow, maar kan mits een goede partnerkeuze geschikt zijn voor
de fok.
* Uitmuntend (U) of Excellent (Ex): Tentoonstellingskat en geschikt voor de fok.

In alle klassen is “Uitmuntend” de hoogste kwalificatie die behaald kan worden. Deze kan naargelang van het
aantal mededingers nog onderverdeeld worden in U1,U2,U3.... Mochten er meer katten in een bepaalde klasse
voorgebracht worden en zij zijn uitmuntend bevonden, dan krijgen zij de kwalificatie U. Als de kat ouder dan 9
maanden is en “U1” behaald kan hij of zij een titel behalen.
Is uw kat echt onhandelbaar op de show, dan kan zij gediskwalificeerd worden. Ook als de keurmeester een
poging tot valsspelen (wegschilderen van vlekjes of zo) vaststeld, kan de kat gediskwalificeerd worden
Katten kunnen in diverse klassen worden ingeschreven. Uiteraard dient de kat in de correcte klasse ingeschreven
te worden
Buiten Mededinging:
Katjes ingeschreven in deze klassemogen wel in detentoonstellingsruimte, maar worden niet gekeurd (en dingen
dus ook niet mee naar titels en prijzen). Heb je een kitten dat beschikbaar is, maar niet geschikt is voor show, of
een katje, niet geschikt voor show of onhandelbaar op de keurtafel, maar dat je niet graag thuislaat, kan het in
deze klasse.
Huiskat-klasse:
BCF heeft ook een klasse waar de huiskatjes in thuis horen. Heeft je katje geen stamboom maar is het een
schoolvoorbeeld hoe een verzorgde huiskat er moet uitzien, dan mag ze in de huiskattenklasse. De huiskatjes
hebben geen rasstandaard, en ze worden door dekeurmeester beoordeeld op voorkomen, verzorging en karakter.
Nest-klasse:
Eén van de eerste klassen waar katjes ingeschreven kunnen worden is de Nestklasse. Een nestje bestaat uit
minimaal 3 kittens tussen de leeftijd van 10 weken tot 16 weken.
Alle nesten in dezelfde vachtklasse (Korthaar, Halflanghaar,Langhaar en ev.Exotic Shorthair) worden met elkaar
vergeleken. Het beste nest krijgt de kwalificatie “Uitmuntend 1” en eventueel de daarbij horende prijs “Beste
Nest”. De moeder van het nest mag gratis (als ze niet gekeurd hoeft te worden) mee met het nest. Dit is geen
slecht idee, daar de kittens wel een steuntje kunnen gebruiken op show.
Baby-klasse:
Zit er in het nest een uitzonderlijk mooi exemplaar of heeft u gewoon een katje tussen 10 weken en 3 maanden,
dan kan het in Babyklasse. Ook hier wordt per vachtklasse een rangschikking “Uitmuntend 1”, “Uitmuntend 2”,
enz. gegeven. Debaby met Uitmuntend 1 kan eventueel de prijs “Beste Baby Korthaar, Halflanghaar of Langhaar”
bekomen. Uit alle beste babies wordt dan de “Beste Baby Over All”, de beste baby van de show, gekozen.
Jeugd-klasse 3 - 6 maanden:
Vanaf de leeftijd van 3 tot 6 maanden gaan dekatjes in deJeugdklasse 3-6. Ook kastraatjes tussen 3 en 6 maanden
gaan in deze klasse. Per ras, vachtkleur en geslacht kan het beste kitten Uitmuntend 1 behalen. Ze dingen verder
mee voor Speciale Prijzen.
Jeugd-klasse 6 - 9 maanden:
Vanaf de leeftijd van 6 tot 9 maanden gaan de katjes in de Jeugdklasse 6-9. Ook hier gaan kastraatjes tussen 6
en 9 maanden in deze klasse. Ook hier kan per ras, vachtkleur en geslacht het beste kitten Uitmuntend 1 behalen
en meedingen voor Speciale Prijzen.

De katten die Uitmuntend 1 behalen in de volgende klassen kunnen een certificaat krijgen voor het behalen van
de titel en meedingen voor de Speciale Prijzen.
Open Klasse (CAC) - Kastratenklasse (CAP)
Vanaf hierbegint het harde werk voor onze katten. Zij kunnen inschrijven in deopen klasse en trachten hun eerste
titel te behalen. Deopen klasse begint voor allekatten vanafde leeftijd van 9 maanden. 3 x CAC, of bij kastraten 3 x
CAP, bij verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel.(Ch. of Pr.)
Kampioensklasse (CACIB) - Premiorklasse (CAPIB)
Als onze kat haar titel van Kampioen of Premior heeft behaald mogen wij hier inschrijven. 3 x CACIB of CAPIB
in twee verschillende landen bij verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel.(Int. Ch. of Int. Pr.)
BCF moedigt niet aan, maar biedt in beperkte mate ook een Parallel Systeem aan:
4 x CACIB of CAPIB bij tenminste drie verschillende keurmeesters geeft ook recht op de titel (Int. Ch. of Int.
Pr.), dus zonder de eis om in het buitenland te gaan showen
Internationaal Kampioensklasse (CAGCI) - Internationaal Premiorklasse (CAGPI)
Weer een stap hoger. Hier mag je kat beginnen als zij haar International Kampioen, ofwel voor alle kastraten,
Internationaal Premior titel behaald heeft. 3 x CAGCI (of CAGPI) in twee verschillende landen bij verschillende
keurmeesters geeft recht op deze titel. (Gr.Int.Ch. of Gr.Int.Pr.)
Ons Parallel Systeem: 4 x CAGCI (of CAGPI) bij verschillende keurmeesters geeft ook recht op deze titel.
(Gr.Int.Ch. of Gr.Int.Pr.)
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Groot Internationaal Kampioensklasse (CACE) - Groot Internationaal Premiorklasse (CAPE)
Hier kan uw kat meedingen als zij haar titel van Groot International Kampioen, ofwel voor dekastraten deGroot
International Premior titel behaald heeft. 3 x CACE, ofwel CAPE in 3 verschillende landen bij 3 verschillende
keurmeesters geeft recht op deze titel. (Eur.Ch. of Eur. Pr.)
Vanaf hier vindt het bestuur van BCF dat het Parallel Systeem niet meer kan. Wil u toch voor Europese titels
gaan, dan dient u ook de concurentie in het buitenland aan te gaan.
Europees Kampioensklasse (CAGCE) - Europees Premiorklasse (CAGPE)
Als je kat Europees Kampioen is geworden dan kan je hier inschrijven. Dit geld natuurlijk ook weer voor onze
kastraten die hier dan Europees Premior zijn. 4 x CAGCE, ofwel CAGPE in 4 verschillende landen bij 4
verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel. (Gr. Eur.Ch. of Gr.Eur.Pr.)
Groot Europees Kampioen Klasse (CACM) - Groot Europees Premiorklasse (CAPM)
Certificat d’Aptitude au Championat (Premior) du Monde
De laaste stap: eens Groot Europees Kampioen of Groot Europees Premior dan schrijf je hier in. 3 x CACM,
ofwel CAPM in 3 verschillende landen waarvan een in een ander continent door 3 verschillende keurmeesters
geeft recht op deze titel. (World Ch. of World Pr.)
Ereklasse:
Vanaf de kat de titel van Groot Europees Kampioen behaald heeft, kan ze ingeschreven worden in de Ereklasse.
De hoogste vermelding is U1, met eventueel de prijs Beste Ereklasse Korthaar, Halflanghaar of Langhaar.
Wordt uw kat halverwege het behalen van titels gecastreerd of gesteriliseerd, dan begint hij of zij opnieuw vanaf
de Kastratenklasse. Een katje dat bijvoorbeeld Europees Kampioen is en geholpen wordt, gaat dus niet naar de
Europees Premiorenklasse (CAGPE) maar naar de Kastratenklasse (CAP).

Speciale Prijzen:
Speciale Prijzen kunnen uitgereikt worden aan katjes, afhankelijk van de klasse waarin zij meedingen:
In de Nestklasse kan het beste nest (per vachtklasse) de prijs Beste Nest Korthaar, Halflanghaar of Langhaar
behalen. Nestjes doen verder niet mee voor andere prijzen.
Hetzelfde geldt voor de Babyklasse waar per vachtklasse (kort- halflang- en langhaar) een Beste Baby prijs kan
behaald worden en/ofeen Beste Baby OverAll (Beste Baby van de Beste Baby korthaar, halflanghaaren korthaar).
Ook zij dingen niet mee voor andere prijzen.
Idem voor de Ereklasse waar per vachtklasse (kort- halflang- en langhaar) een Beste Ereklasse kan behaald
worden. Ook zij  dingen niet meer mee voor andere prijzen.
Uit de Huiskatten kan het katje met vermelding U1 de prijs Beste Huiskat toegekent worden.
Voor de katten in de andere klassen (uitgezonderd Buiten Mededinging) zijn er de volgende prijzen voorzien:
B.I.V.: Best in Variëteit. deze prijs kan toegekent worden aan 1 van de katten van hetzelfde ras en dezelfde
vachtkleur, mits er minimaal 3 exemplaren aanwezig zijn.
Speciale Prijs. Soms stellen exposanten een beker ter beschikking voor een bepaalde soort kat (b.v. voor de
Beste Zwarte Pers). Afhankelijk van het oordeel van de Keurmeester wordt dan deze prijs ook op het podium
uitgereikt. Ook katjes waarvan te weinig exemplaren aanwezig zijn om Best in Variëteit te kunnen halen, maar
toch zo uitzonderlijk zijn dat het zondezou zijn ze zonder prijs naar huis te laten gaan, kunnen een Speciale Prijs
toegekent krijgen.

V.B.I.S.:Voordracht Best in Show.Als een Keurmeesteralle hem toegewezen katjes gekeurd heeft, begint hij aan
het samenstellen van zijn lijst met Voordrachten voor Best in Show.
Uit dedoor hem gekeurde katjes draagt hij/zij per vachtklasse -
ongeacht het ras - zijn beste exemplaren in de volgende
categorien voor:
JeugklasseKaters 3-6, Jeugklasse Poezen 3-6, JeugklasseKaters
6-9, Jeugklasse Poezen 6-9,Katers, Poezen, Kastraat Katers en
Gesteriliseerde Poezen.
Deze katjes krijgen in ieder geval al de vermelding VBIS op
het keurrapport.
B.I.S.: Best in Show. Alle katjes per vachtklasse die door de
Keurmeesters voorgedragen zijn voor Best in Show worden
terug opgehaald en aan de versch illende Keu rmeesters
gepresenteerd. Uit b.v. alle voordrachten van de Jeugklasse 3-6
Katers kiezen de Keurmeesters dan 1 exemplaar welke Best in
Show wordt. Het katje dat Best in Show geworden is komt later
op het podium voor een prijs en krijgt devermeling BIS op het
keurrapport.
B.O.B.: Best of Best. Als uiteindelijk in een vachtklasse alle
Best in Shows verkozen zijn worden deze opnieuw aan de
Keurmeesters gepresenteerd. Hieruit wordt 1 beste exemplaar
gekozen welke Best of Best wordt. Op het podium krijgt deze
kat nog een extra prijs en de vermelding BOB komt op het
keurrapport.
B.O.A.: Best over All. Eenmaal de Best of Bests bekent zijn,
kiest 1 van de Keurmeesters (of een team van keurmeesters) uit
deze dieren de allerbeste. Deze kat mag best trots zijn (hoewel
het de meeste katjes koud laat), want hij of zij is verkozen tot
de mooiste kat van de tentoonstelling. Hij of zij verlaat het po-
dium met nog extra prijzen en krijgt (als er nog plaats is op het
keurrapport) de vermelding Best Over All op het keurrapport.
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In huis plassen van uw kat
Al verschillende malenhebben wijhier een kat inons pen-
sion gekregen waarvan het baasje zegt dat ze in huis
plassen, of naast de kattenbak de ontlasting doet.
Wij krijgen dan veel vragen hoe je een kat/hond weer
zindelijk kan maken. Meetstal denken de baasjes in deze
moderne tijden aan gedragsproblemen (jaloers, stress,
onvoldoende gezelschap, ongelukkig, enz.). Maar al enkele
malen hebben wij ondervonden dat het bij katten die eerst
wel zindelijk waren en dan plots niet meer, soms een
gezondheidsprobleem is. De meest voorkomende zijn
blaasontsteking, een nierprobleem, ontstoken of verstopte
plasbuis, suikerziekte en nog enkele andere.
Mijn advies: laat altijd eerst uw dierenarts uw dier en zijn
urine onderzoeken. Metde juiste behandelingeneventueel
een aangepaste voeding lost het probleem zich zelf op.
Indien er geen medishe redenis die het plassenveroorzaakt
vind je misschien hieronder een oplossing.

Kittens en jonge katten die in huis plassen
Een kitten of een jonge kat leren op een kattenbak gaan is
normaal niet echt moeilijk. Zorg voor een kattenbak waar
zij makkelijk in en uit kunnen. Dus met een niet al te hoge
instap. Zorg voor zuiver kattezand en plaats het kitten er
verschillende malen op. Indienhet kittenover verschillende
ruimtes kan beschikken is het aangeraden om op
verschillende plaatsen een kattenbak te plaatsen. Indien
het kitten of de kittens steeds op dezelfde plaats hun
behoefte doen moet je daar een kattenbak plaatsen (best
zonder afdekkap). U kande bakdanlater metkleine stukjes
verhuizen naar de plaats waar u hem wenst te plaatsen.
Indienhetniet zo makkelijk gaat als hierbovenbeschreven
is er iets foutgegaan in het leerproces van de moederpoes.
Of zijn ze veel te vroeg van de moeder gescheiden. (komt
veel voor bij kittens die ergens ongewenst geboren
worden.)
In dit geval is het volgens ons het beste het kitten op te
sluiten in een kleine ruimte of beter ineen kooi samen met
een kattenbak. Hier zal het kitten wel de kattenbak gaan
gebruiken. Ditmoet je wel een tijdje volhouden en al s het
kitten vrij mag rondlopen moet je er goed op letten en het
regelmatig op de kattenbak zetten. Dit moet voldoende
zijn om een gezond kitten te leren op een kattenbak te
gaan.

Problemen met volwassen katten.
Indien het om een kastraat kater of een poes gaat kan je
dit probleem indelen in twee verschillende redenen. Deze
kan je onderscheiden op de manier van plassen.
1.Uw kat plast gewoon zoals hij op de kattenbak doet en u
vind het plasje gewoon op de grond of ergens op een kast.
2.Uw kat sproeit (ook poezen doen dit) ergens tegen,
waarna het dan naar beneden loopt of drupt.

Bij punt een moet je altijd eerst laten nakijken of er geen
medische reden is die de oorzaak is van het probleem.
Indien dit niet het geval is heeft uw poes/kater ergens een
probleem mee. Hier noemen wij enkele problemen die de
oorzaak kunnen zijn van dit probleem. In ons pension is
het ons bijna altijd gelukt om plassers op de kattenbak te
krijgen. Wij hebben het geluk dat ze daar in een kleinere
ruimte leven. Wijgaanstap voor stap kijken watwijmoeten
wijzigen om dit af te leren. Indien er ook stoelgang naast
de bakgedaan wordt, kan hetzijn dat de kat de aangeboden
kattenbak maar niets vindt. Probeer eens zonder kap of
met kap. Ook eens proberen met een andere
kattenbakvulling. Plaats eenextra bak want sommige katten
plassen maar 1 of 2 keer op dezelfde bak en dan is
meerdere malen per dag de bak zuiver maken de oplossing.
Ook kan het zijn dat uw poes/kater alleen plast in de ene
bak en de rest in een andere bakdoet. Indien uw kat steeds
in dezelfde hoek plast is het net als bij de kittens soms een

oplossing omdaar dan een bakte zetten. Indien er op deze
plaats geen kattenbak kan gezet worden plaats er dan zo
dichtmogelijk bij een bak en leg wat aluminiumfolie op de
plaats waar er geplast wordt. Reinig nooit met bleekwater
of met iets waar ammoniak in zit. Dit laatste ruikt volgens
de katten naar urine en moet bedekt wordenmet hunurine.
Indien uw kat op verschillende plaatsen plast en of zijn
behoefte doet dan heb je een groter probleem. Meetstal
doen zulke katten bij ons wel in hun bak. U zult uw kat
terug moeten trainen. Dit doet u net als bij de kittens. U
sluit ze op ineen kooi of kleine ruimte. Enkeleenkattenbak
en een klein mandje wat drinken en eten. Plaats het eten
en drinken aan de andere zijde dan de kattenbak. Indien
ze plast op het mandje moet je dit ook verwijderen. Dit
moet u minsten 1 tot 2 weken volhouden. Tevens moet  u
de bak minstens 2 maal per dag schoon maken. Nadat ze
voldoende lang proper is kan je ze onder een alziend oog
terug vrij laten als je thuis bent. Zorg wel dat je een
plantenspuit of iets dergelijk bij de hand hebt. Zodra ze
ergens plastof gaatplassen moet je ze laten schrikken door
er met water naar te spuiten. Dan schrikt ze en u plaatst ze
direct teruginde kooi. Na eentijdje zal ze terugvrij kunnen
rondlopen en haar behoefte op de juiste plaats deponeren.
Heel dikwijls heeft dit probleem iets te maken met grote
emotionele verandering (verhuizing, ander huisdier is
overleden, andere zetels, nieuw kindje in huis, echtelijke
problemen). Zeer belangrijk is het om zo snel mogelijk
het vertrouwen van het dier te herstellen. Bij onze katten
betekent dit verwennen met lekkere snoepjes, spelen en
veel aandacht en het creëren van lekkere lig- en
slaapplaatsen (dat kan ook bijv. een trui en sok of zelfs
een pantoffel van een huisgenoot of van uzelf zi jn). Ook
zijn er producten op de markt zoals Feliway verdamper:
dezeverspreideneen kattenferomoon, waardoor de kat zich
op zijn gemak voelt. Hierdoor vermindert de stressen dan
geen behoefte meer in huis te plassen.
Werkt deze geduldige, liefdevolle aanpak niet, dan moet
ze toch weer zindelijk gemaakt worden zoals hierboven
beschreven, dus met opsluiten en plantenspuit.
Dan punt twee: een ongecastreerde kater zal dit normaal
doen en moet natuurlijk zo snel mogelij k gecastreerd
worden. Het sproeien komt meer voor in gezinnen met
meerdere katten. Hier speelt het territoriumgedrag een
grote rol . Poezen/castraatkatersdie in huis sproeien willen
zich laten gelden of zijnergens over gefrustreerd. Eenmaal
ze dit doen is het niet zo makkelijk het af te leren. U kunt
het ongewenste gedrag proberen af te leren door met de
plantenspuit op hem te spuiten op het moment hij (zij)
gaat sproeien.
De opsluit techniek is hierbij echter zinloos. Hoe eerder U
begint met het corrigeren, hoe meer kans U maakt om het
hen af te leren. In een aantal gevall en kan een
hormonenspuitje helpen, tevens werken homeopathische
middelen ook soms heel goed. Ook het inspuiten van de
fa voriet e sproei-
plekken met het prod-
uct F eliway of een
andere katte nfero-
monenspr ay wil nog
wel eens helpen.
Overleg dit probleem
dus ook altijd met uw
dierenarts. Veelpoezen
doen dit enkel enkele
dagen voor ze krols
worden. Hier helpt de
pil of een kater het
beste.

Hopeli jk helpt het
jullie een beetje verder.
Veel succes.
Fam. Thys - Mariën
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Pas op met SNAP testen
28-08-2006

Helaas moet ik u waarschuwen voor het volgende: onze
ex opvangkater Hajdut werd via een SNAP test in Turkije
getest:Aids positief.
Verschillende katten die zouden binnenkomen werden via
de SNAP test positief op aids bevonden. Maar wat was nu
het mirakel? Zij werden allen via het labo NEGATIEF
bevonden!
Aangezien wij in het verleden onze twijfel skregen ivmde
SNAP testen, besloten wij een nieuwe eis in het leven te
roepen: in het vervolg mogen er enkel ´aidskatten positief
getest op aids´ na de SNAP test binnenkomen in Buddy
Kat, na een bevestigende test van een uitgebreide
laboratoriumtest, nl de ELISA test.
We kregen in twee weken tijd minimaal 5 aanvragen van
melders: de katten waren allemaal positief bevonden via
een bepaalde SNAP test. OokHajdut zal ikvoor het gemak
toevoegen aan deze lijst.
Wij vroegen om een uitgebreide ELISA test via het labo
en het was echt schrikbarend: allemaal negatief!!!
Wat er precies speelt is onduidelijk: het kan zijn dat de
SNAP test niet goed is afgenomen. De test kan ook te
onbet rouwbaar zijn, of zelfs verlopen van datum.

Natuurlijk is een SNAP test niet 100% betrouwbaar, maar
het moet wel een hoog betrouwbaarheidsgehalte bevatten.
Waarom zou een arts anders deze testen in zijn praktijk
aanschaffen?
Dus: voorzichtigheid geboden en laat altijd uw kat dubbel
checken alvorens eenbeslissing te nemen. Vraag altijd een
laboratoriumtest aan, de uitgebreide ELISA test, voordat
u zware beslissingen neemt. Deze test is van groot belang
voor het leven van uw kat.
Weet dat de test bij uw arts val s positief kan zijn.....weet
dat er een onterechte euthanasie kan plaatsvinden, weet
dat er foute diagnosesgemaakt kunnen worden : Bedenk u
goed, en check DUBBEL!!!!
Wij hebben het meegemaakt en dit.... wil u echt niet
meemaken....

voorzitter: Sabine van der Meer
www.zwerfkat.com -- www.buddykat.be

Daisy

de kat voorspelt epilepsie-aanvallen en helpt haar mensze
minder ernstig te maken

De lijst van manieren waarop katten de gezondheid van
hun mensen helpen beschermen en verbeteren is lang en
Cat s Confidential heeft over vele van ze verslag gedaan.
Nu voegt een artikel in het huidige nummer van ‘I Love
Cat s’ er nog een opmerkelijk geval aan toe. Het artikel,
geschreven door Joyce White, een bijdragend redacteur,
gaatover eenkat wiens mens, Jennifer Williams, epilepsie
- een neurologische storing die resulteert in aanvallen van
wisselende ernst - heeft.

Epilepsiepatiënten weten meestal niet wanneer ze een
aanval gaan krijgen. Maar Jennifer weet dit wel en dat
stelt haar in staat om ‘Vagus Nerve Stimulation’-therapie
toe te passenomde aankomende aanvallen minder ernstig
te maken.
Hoe weet ze dit? Haar kat, Daisy, vertelt het haar. En
opmerkelijk genoeg is Daisy de tweede kat die Jennifer
heeft die haar waarschuwt voor opkomende aanvallen.
Daisy komt dicht bij Jennifer “met een vreemde blik in
haar ogen” en gaat dan naast haar liggen. Daisy’s
waarschuwing komt zo een uur voor de aanval.

Hoe doen de katten dit? Niemand weet het maar het heeft
waarschijnlijk iets te maken met het feit dat epileptische
aanvallen vaak beschreven worden al s “een elektrische
storm in de hersenen”. Katten zijn heel gevoelig in
veranderingen in statische elektriciteit en zijn daardoor in
st aat om aa rdbevingen te voorspell en en andere
opmerkelijke dingen te doen.

Wat ook de uitleg moge zijn, Daisy voorziet Jennifer van
een heel belangrijke “extra verdediging” die haar in staat
stelt om het effect van de epileptische aanvallen te
voorkomen of te verminderen.

Marguerit e -
www.rietkat .be

Tip van de dag:

LUCHTJE:

Een blind, hulpelooos, pasgeboren kitten gebruikt zijn goed ontwikkelde reukvermogen, tastzin en gevoel voor
warmte om de weg naar moeders tepel te vinden. Aan de geur herkent hij zijn eigen tepel en hij  zal bij elke
voeding proberen die weer te pakken te krijgen. De moederpoes herkent haar jongen aan hun geur en aan haar
eigen geur aan de kittens. Zo wordt het belang van geuren als communicatiemiddel vastgelegd.
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De kat in een warm klimaat
Dit onderdeel is een wijze les voor bloedheten dagen, zoals we deze zomer hebben moeten meemaken in ons
landje.
In een warm klimaat is het onderstaande erg belangrijk.
Het eten:
In tegenstelling tot een hond zal een kat vaak niet direct gaan eten als er eten wordt voorgezet. Hij snuffelt
eerst uitgebreid alsof hij het niet lekker vindt. Als het aan de eisen voldoet, gaat hij er rustig voor zitten en
begint te eten. Lang niet alti jd wordt alles direct opgegeten. Veel katten gaan na enige tijd weer terug om weer
wat te eten. Dat is in een warm klimaat funest. Het voedsel bederft door de hitte behoorlijk snel. Laat dus nooit
eten staan en zet het eventueel in de koelkast. De kat zal zelf aangeven wanneer hij weer wat wil eten.

De vacht:
Een kat moet regelmatig worden gekamd of geborsteld.Ook een gewone huiskat en dus niet alleen de
langharige katten. Bij hoge temperaturen zal een kat zich meer wassen dan gewoonlijk. Dit betekent dan ook
dat hij meer dode haren binnenkrijgt als er niet goed is geborsteld. Dit
veroorzaakt de haarballen. Deze haarballen kunnen best lastig zijn. Als de kat veel
last heeft van deze haarballen kan het toevoegen van olijfolie aan het eten hulp
bieden. Ook sardientjes zijn een goed middel. Borstel de kat dus regelmatig. Een
bijkomend voordeel is dat je eventuele klitten in een vroegtijdig stadium ontdekt.

Mieren:
Mieren kunnen voor véél ongemak en problemen zorgen. Ze lopen overal
overheen, en kunnen ook overal komen. Je kunt het eten beter veilig stellen voor
deze beesten. Neem een schaal en doe daar water in. Zet het eten in die schaal.
Het eten wordt nu beschermd door water en mieren kunnen veel, maar zwemmen
kunnen ze dus niet.

Schaduwplek:
Zorg er voor dat er altijd een schaduwrijk plekje beschikbaar is. Hier kan de kat
zich dan terugtrekken als hij dat nodig vindt.

Water:
Uiteraard moet je ervoor zorgen dat er alti jd een goedgevulde bak met schoon,
vers water beschikbaar is.

Beestjes & Baasjes is een dierenevenement dat jaarlijks in Flanders Expo plaatsvindt.
Vorig jaar bezochten meer dan 30.000 dierenliefhebbers dit 3 daagse evenement. Zowat
alles wat dieren aangaat is aanwezig: vissen, vogels, reptielen, insecten, paarden, pluimvee,
schapen, lama’s, honden, ..... en natuurlijk ook katten. Op de volgende editie van Beestjes
& Baasjes is er op zondag 8 april een ganse zaal van Flanders Expo voorbehouden voor
een grootse kattenshow, waarvan de organisatie in handen is van Belgian Cat Fanciers.
Zondag is de absolute topdag qua bezoekers op dit evenement dus dit is een niet te
missen kattenshow!
Meer inlichtingen vindt u weldra op onze site en op www.beestjesenbaasjes.be
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De kattenbak:
Waaraan moet een goede kattenbak voldoen? De meest
ideale kattenbak is groot. De kat moet zich gemakkelijk
kunnen omdraaien, een goede plek kunnen zoeken en in
het kattengrit kunnen krabben.
Hij moet overdekt zijn en heeft een geurfilter en een
klapdeurtje. Dit om geurtjes te voorkomen. Ook voorkomt
een dichte bak het uitkrabben van kattengrit.
Hij moet een hoge rand hebben, om uitlopen van kattengrit
tegen te gaan. Ook is een hoge rand prettig omdat
sommige katten, zowel katers als poezen, de gewoonte
hebben om tegen de rand aan te plassen in plaats van in
een kuiltje in het grit.
En eigenlijk is daar alles mee gezegd.
Bezwaren zijn eigenlijk niet te maken tegen deze soort
kattenbakken. Op de foto ziet u een voorbeeld van een
goede kattenbak. Weliswaar geen deurtje maar wel ruimte
voor een koolstoffilter bovenop. Deze filters zijn uiterst
effectief in het absorberen van geurtjes.
De grit rondom de bak is uitloop. In deze bak zit een lichte soort klontvormende kattenbakvulling. Die blijft
vanwege zijn gewicht aan de pootjes hangen en valt dus buiten de bak op de grond.

Andere systemen:
Nu zijn er natuurlijk nog veel meer systemen. Zoals zelfreinigende kattenbakken, kruip-door-sluip-door-
systemen in plaats van deurtjes, kortom, te veel om op te noemen. De meeste van dergelijke systemen zijn vrij
prijzig en hebben allemaal hun eigen voordelen en nadelen.

Handleiding voor het in gebruik nemen van een nieuwe kattenbak: Laat in het begin de kap eraf. Maak
een nieuwe bak eerst schoon met bleekwater. Dat neemt de nieuwe geurtjes weg en de geur stimuleert katten
om daar te gaan plassen. Wel goed uitspoelen, want teveel chloor is giftig voor de kat en kan zijn longen
beschadigen!
Voor de zekerheid kunt u een beetje kattengrit erin doen, dat de kat al eens heeft gebruikt. Hij zal dan zeker
van de bak gebruik gaan maken. Ook kunt u zijn oude bak er nog even bij laten staan. U gebruikt voor 1 kat
toch ook 2 bakken?
Nadat de kat gewend is aan zijn nieuwe bak, kunt u de kap erop doen.
De laatste stap is het deurtje. Als u dan eenvoudig aan uw kat laat zien, dat het deurtje open en dicht kan, dan
zal hij misschien in het begin nog even moeite hebben, maar uiteindelijk zal hij toch door het deurtje gaan.
Wilt uw kat toch niet van zijn bak gebruik maken, doet u dan een stapje terug en haalt u het deurtje er weer uit
en probeert u het een paar dagen later nog eens. Wil het dan nog niet lukken, dan laat u het deurtje er gewoon
uit.

Schoonmaken van een kattenbak: Wanneer alles goed is gegaan komt het moment, dat u de kattenbak moet
schoonmaken. Hoe vaak u dat moet doen hangt af van de soort kattenbakvulling die u gebruikt: klontvormige
minder vaak dan “gewone” kattengrit.
U kunt daar allesreinigers voor gebruiken maar ook gewoon soda. Bleekmiddel is voor kattenbakken bij uitstek
geschikt, omdat katten de neiging hebben te gaan plassen op de plaats waar bleekwater is gebruikt.
Vermijdt u echter het gebruik van schoonmaakmiddelen met citroengeur. Een kat heeft daar een hekel aan en u
loopt dan de kans, dat hij een andere plaats zal kiezen.

Schoonmaken als je zwanger bent: de kat wordt geassocieerd met
een voor ongeboren babies gevaarlijke parasiet, nl toxoplasmose.
De kat dient inderdaad als tussengastheer voor deze parasiet die
uitgescheiden wordt via de ontlasting. Enige voorzichtigheid is
dus geboden bij het schoonmaken van de kattebak als u
zwanger bent. Laat dit liever over aan uw partner. De
besmetting met de parasiet geschiedt via het
spijsverteringsstelsel. Was dus na het schoonmaken van
de kattebak de handen (en lik duimen en vingers niet af
na het schoonmaken!). Het risico voor het ongeboren
kind is alleen groot bij de eerste besmetting. U kan
zich laten testen of u reeds antistoffen aangemaakt
heeft voor toxoplasmose (m.a.w. laten testen of u
reeds een besmetting doorgemaakt heeft)

Maakt u zich zorgen over uw gezondheid, bekijk
dan even het artikel over toxoplasmose in de vorige
editie. Laat u zich voorlichten door je huisarts of nog beter door je
dierenarts. Je zult merken, dat je gerustgesteld het spreekuur verlaat!
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De reismand van de kat:

Het enige goede transportmiddel voor de
poes is een stevige reiskooi.
Als kitten kan u ze nog makkelijk op de
arm vervoeren, maar een volwassen kat
geeft problemen: het dier schrikt van al
die vreemde geluiden buitenshuis tijdens
het transport, en een kat in paniek houdt
niemand lang vast.

Ook in de auto moet poes in een
transportkooi, want tijdens een autorit zal
poes gaan mauwen en, indien niet
opgesloten, paniekerig rondhollen. Het
spreekt voor zich dat dit voor de
bestuurder een gevaarlijke situatie is.

Bij onderzoek naar dit gedrag, kwam aan
het licht dat sommige katten zeer gevoelig
zijn voor bepaalde trillingen, die oa door
een rijdende auto veroorzaakt worden.

De reismand moet stevig, goed afsluitbaar
en goed poetsbaar zijn. De beste kooien
hiervoor zijn de plastieken kooien met traliewerk aan 1 kant. Deze zijn tevens “airline approved”. Immers
katten in paniek zijn tot heel wat in staat om uit te breken (dus : stevige kooi) en kunnen in paniek mest en
urine laten lopen (dus : goed poetsbaar).

Het is wel zo dat sommige katten beter reageren op een kooi van traliewerk helemaal rondom : dit type kat
houdt liever de omgeving in de gaten en voelt zich daar rustiger onder. Test dit even uit voor u een kooi gaat
kopen.

Poes meenemen aan een tuigje kan ook. De poezentuigjes bestaan uit een harnasje en een leiband. Het harnasje
omvat de nek en de borstkas met 2 riempjes. Zo’n harnasje is wel noodzakelijk omdat een kat zich makkelijk
uit een halsband alleen kan wriemelen en een strakke halsband zeer moeilijk verdraagt. Men moet poes wel
van jongsaf laten wennen aan een tuigje. Met veel geduld kan poes zelfs meewandelen aan de lijn. Bepaalde
rassen zoals Siamezen en Oosterse Kortharen doen dit zelfs graag.

Poes in het vliegtuig kan ook. In principe mag poes mits afspraak met de vliegtuigmaatschappij, altijd mee in
de passagiersruimte. Ze moet uiteraard wel braaf in een speciale kartonnen doos willen zitten in geval van
nood. Deze doos past onder de zetel. De doos kan worden gekocht op de vlieghaven. Uiteraard moet u poes
goed aan het tuigje houden zodat tijdens paniekreacties u het dier niet kwijt speelt.
Bedenk wel dat ook in het vliegtuig trillingen ontstaan en dat poes zeer onaangenaam
kan reageren met aanhoudend mauwen, geen pretje voor de medepassagiers. Indien de passagiersruimte niets
is voor uw kat, kan ze mee in de bagageruimte, wat trouwens verplicht is in sommige landen, vb USA.

Zorg voor een “airline approved” hok, dat goed afsluitbaar is. Leg kattegrit op de bodem van de kooi en een
stapel handdoeken in de kooi zodat poes in paniek zich goed kan wegstoppen.

Voor lange autoritten moet u trouwens ook kattengrit op de bodem van de kooi leggen en geregeld fris water
geven.



Inschrijfbureau BCF vzw
Eikenlaan 43

B -2980 Hall e-Zoersel
Tel : +32 3 481 90 21
Fax: +32 3 385 39 65

Inschri jfformul ier -  Bul letin d ’engagement -  Anmeldeformular

Schrijf in via:
Inscrire en ligne: www.bcfvzw.be
Online anmelden:

Int ernationale Kattent entoonstel li ng
Exposi ti on Féline Internationale
International e Katz enausst ell ung

Naam / Nom / Nahme:
Adres / Adresse:
Woonplaat / Lieu / Orts:
Tel. (ev. fax):

(Titel &) naam van de kat
(Titre &) nom du chat
(Titel &) name der katze

Ras/Race/Rasse Geslacht/Sexe/Geschlecht Kleur/Couleur/Farbe

Stamboomnr.
No. du Pedigée
Züchterbuchnr.

Geboortedatum
Date de naissance
Geburtsdatum

Tabby
O Blotched O Mackerel

O Spotted O Ticked
Vader/Pére/Vater:

Moeder/ Mére/Mutter:

Fokker/Eleveur/Züchter:

Klasse/Classe/Klasse
baby 10 weken/semaines/Wochen -3maand/mois/monaten
Nest/Portée/Wurf (10w/s/w - 14 w/s/w)
3 - 6 maanden/mois/Monaten
6 - 9 maanden/mois/Monaten

CAC
CAP

CACIB
CAPIB
CAGCI
CAGPI
CACE

CAGCE

CACM

Ereklasse - Classe d’honneur - Ehreklasse
Buiten mededingen - Hors concours - Ausser Konkurenz
Determinati e - Determination - Bestimmung (+2,00 Euro)
Huiskat - Chat de Maison - Hauskatze

CAPM

CAGPE

CAPE

Zo mogelijk plaatsing naast/Si possible à côté de/Plazierung möglichst
neben:

Steward?/Assesseur? O ja
O neen

Totaal ingeschreven katten
Nombre des chats inscrits
Total angemeldete katzen

Datum/Date:

Plaats/lieu/Ort:

Handtekening/Signature/Unterschrift

Lid BCF
Membre BCF

O ja / oui O neen / non

O - 19/11/2006 - Antwerpen (B) Antwerp Expo (Bouwcentrum)
O - 11/02/2007 - Putte (Mechelen) (B)
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Voorstelling van onze schrijfster
Hallo ik ben Tinneke Ik ben 51 jaar jong, en woon samen
met mijn kater Joey. Daar ik huisvrouw ben geweest, en ik
me dan soms verveelde schreef ik soms kleine gedichtjes.
Mijn dochter had 2 htk poezen, eentje van 16 jaar en een
kitten. Toenik hoorde wat die kleine kittencalisto allemaal
uitspookte, kreeg ik het idee om daar over eens een
verhaaltje te schrijven. Het verhaal is langer geworden dan
verwacht, en is in 3 delen opgesplitst.
Veel leesgenot met deel 1!!!
Tinneke

De avonturen van Lancer
Het was nog vroeg en stil op de boerderij. Lancer lag in
het hooi in de schuur. Hij was al een tijdje wakker, maar
hield zich stil, omdat zi jn broertjes en zusje nog sliepen.
Moeder was al een paar keer boos op hem geweest omdat
hij s’ochtends al s hij wakker werd zoveel kabaal maakte,
en zin had om te spelen. Ook moeder koe keek dan eens
boos naar hem, want Lory het kalfje sliep dan ook nog.
De staldeur ging open en daar was de boer, dat was het
tekenombijmoeder te gaandrinken vanhaar lekkere melk.
Hij en zijn broertje Teun, sprongen op en liepen naar
moeder toe. Die lag een eindje verder met de anderen.
Voor hij er was riep Dolly. “Teun, Lancer kom hier maar
drinken. De boer geeft jullie wel een beetje melk. Laat
moeders melk maar voor de anderen.” Voor hen maakte
het niet veel uit, Dolly’s melk was net zo lekker. Maar
waarommochten ze nooit van moedersmelk drinken? Dat
moest hij Dolly eens vragen.
“Dolly waarom krijgen wij altijd melk van jou en nooit
van moeder? “Moeder heeft geen melk genoeg voor jullie
allemaal, jullie zijn met te veel en ze is al zwak. En jullie
vinden mijn melk toch ook lekker of niet?” vroeg Dolly.
Wat was het toch steeds weer moeilijk, het de kinderen te
vertellen dat ze weg gingen en niet meer terug kwamen.
Ze kreeg tranen in de ogen, maar hield zich sterk voor de
jongen. “Lancer je gaat bij die mensen wonen, zo gaat het
nu eenmaal. De baas kan jullie niet allemaal houden, dat
zou te veel werk voor hem zi jn.” Legde ze uit.
Lancer begreep het allemaal niet zo goed. Weg en niet
meer terug komen? Bij die mensen gaan wonen, maar
waarom? Hij kon toch best op zichzelf passen. Veel tijd
om na te denken kreeg hij niet. Hij werd opgetild en in een
reismandje gestopt, “Het duurt niet lang hoor dat je erin
moet?” hoorde hij de jongen fluisteren.
Hij had geslapen, dat zal wel door het wiegen van de auto
geweest zijn. Toen hij wakker werd zag hij een groot huis.
De dame deed de deuren van de auto open en ze gingen
het huis binnen.
Toen mocht hij uit het mandje. Voorzichtig sloop hij tot
aan het deurtje, angstvallig keek hij rond. Wat was dit
allemaal. De jongen zat op zijn knieën en probeerde hem
naar buiten te lokken. Maar daar trapte Lancer niet in. Hij
bleef gewoon zitten. Hij vond het hier maar niets, en wou
zo vlug mogelijk terug naar huis, maar dat zou niet zo
gemakkelijkzijn. “Ja, hoor Dolly”, riepenze beiden, “maar
heb je dan wel genoeg voor Lory?”
“Maak je daar maar geen zorgen over, die krijgt meer dan
genoeg.” Zei Dolly. Lory die op dat moment haar ogen
open deed en beide vriendjes zag staan, riep: “Morgen
jullie tweetjes. Hebben jullie lekker geslapen?” “Morgen
Lory, ja hoor heerlijk en jij?” riep Lancer.
“Dat gaat wel, vader heeft weer een hele nacht liggen
snurken ik word er nog gek van.” zuchtte Lory. ‘Meisje zo
iets zeg je toch niet over je vader!” keivde moeder koe.
“Nee, maar het is wel zo.” Zei Lory een beetje ondeugend
“Nou, ja je hebt wel een beetje gelijk. Maar laat het hem
maar niet horen, want dan zwaait er wat.” “En nu naar
buiten jullie en gedraag jullie een beetje.” Moeder poes
kwam naar haar toe.
“Dank je Dolly, dat de jongens elke keer van jou melk

krijgen.” “Graag gedaan hoor Dorthy we zijn al blij dat je
ze in leven kan houden die kroost van jou.” “Ja, wie had
gedacht dat ze met zeven zoudenzi jn.” Mopperde Dorthy.
“Hoe gaat het met Loesje?” vroeg Dolly bezorgd.
“Het gaat langzaam voor uit, maar ze haalt het wel hoop
ik.’ “Gisteren zijn er mensen komen kijken naar mijn
kleintjes.”zei Dorthy.
“Ja, ik hoop dat ze er eentje gekozen hebben, want zoveel
kan boer Fred er niet houden, dat begrijp je toch?” vroeg
Dolly. “Het zal Teun en Lancer zwaar vallen als ze van
elkaar gescheiden worden. Ze zijn zo een goede maatjes.”
“Nu zullen we maar eens naar buiten gaan, want de
kinderen zijn alleen en dat deugt meestal niet.” “Dat is
waar, en dan moet boer Fred hen weer brengen, want ze
lopen overal achter hem aan.
Ik ga eerst Loesje onderdekken met wat hooi zodat ze het
niet koudkrijgt.” De kinderen waren buitenaan het spelen
met de kleintjes van moeder gans. Het leek hier wel een
kindertuin deze tijdvan het jaar. Elke moeder had kleintjes,
en iedereen was druk bezig wet het opvoeden van zijn
kinderen. Zelfs de boerin had er een kleintje bij, een
jongetje. De boer was heel trots geweest, na twee meisjes
eindelijk een jongen.
Maar de moeder dieren hielpen elkaar zo veel mogelijk.
En in de namiddag hadden ze een paar uurtjes om bij te
komen, als de kinderen sliepen.
Ze zatenlekker te genieten vanhet lentezonnetje, toenplots
een auto op het erf kwam aanrijden. Hij stopte voor het

huis vande boer. Er kwameendame uit en een leukuitziend
jongetje. Lancer had hem al eens eerder gezien. Hij had
opgetild en een kusje gegeven, en lieve woordjes tegen
hem gefluisterd.
“Ik denk dat het tijd word Dorthydat je de kinderen verteld
dat ze over een paar dagengaan verhuizen naar een nieuwe
thuis.” Fluisterde Dolly
“Ja, Dolly, maar het valt me elke keer zo moeilijk. En ik
vrees dat het vandaag voor Lancer al gaatgebeuren. Maar
ik zie er elke keer weer tegen op. Al weet ik dat ze goed
terecht komen want de baas zou hen nooit toevertrouwen
aan mensen waar hij geen zekerheid van had.” Treurde
Dorthy. “Lancer kom je even bij moeder?” “Ja, mam ik
kom er aan.”riep Lancer. “Zie je die lieve jongen daar?
Wel dat word je nieuw baasje, ik denk dat ze je komen
halen jongen.” Fluisterde Dorthy. “Hoe bedoel je mam?
Me komen halen? Moet ikdan met ze mee?” “En wanneer
brengen ze me dan terug? Vanavond?” Een dag uitstap
leek Lancer wel leuk. “En Teun mag die ook mee?” vroeg
hij opgewekt. “Nee, jongen Teun mag niet mee.”
Wat was het toch steeds weer moeilijk, het de kinderen te
vertellen dat ze weg gingen en niet meer terug kwamen.
Ze kreeg tranen in de ogen, maar hield zich sterk voor de
jongen. “Lancer je gaat bij die mensen wonen, zo gaat het
nu eenmaal. De baas kan jullie niet allemaal houden, dat
zou te veel werk voor hem zijn.” Legde ze uit. Lancer
begreep het allemaalniet zo goed. Weg en niet meer terug
komen? Bij die mensen gaan wonen, maar waarom? Hij
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kon toch best opzichzelf passen. Veel tijd omna te denken
kreeg hij niet. Hij werd opgetild en in een reismandje
gestopt, “Het duurtniet lang hoor dat je erinmoet?” hoorde
hij de jongen fluisteren. Hijhad geslapen, dat zalwel door
het wiegen van de auto geweest zijn. Toen hijwakker werd
zag hij een groot huis. De dame deed de deuren van de
auto open en ze gingen het huis binnen. Toen mocht hij uit
het mandje. Voorzichtig sloop hij tot aan het deurtje,
angstvallig keek hij rond. Wat was dit allemaal. De jongen
zat op zijnknieën en probeerde hem naar buiten te lokken.
Maar daar trapte Lancer niet in. Hij bleef gewoon zitten.
Hij vond het hier maar niets, en wou zo vlug mogelijk
terug naar huis, maar dat zou niet zo gemakkelijk zijn.
“Kom nu kleintje,” riep de jongen, maar Lancer deed net
of hij het niet hoorde. “Moeder waaromwil hij nu niet uit
de mand komen?” vroeg de jongen. “Nou dat kleintje is
natuurlijk bang, het is allemaal nog al vreemd voor hem
moet je weten. Hi j heeft een paar dagen nodig om te
wennen aan zijn nieuwe omgeving. Als jij nu al eens een
bakje vulde me de melk die oom Fred heeft meegeven en
voor het deurtje zet, dan zal het misschien wel lukken.”
Zei moeder. Lancer keek naar het bakje melk en begon te
watertanden. Maar nee hoor, ook daar trapte hij niet in.
Na een paar uurtjes zatLancer nog steeds in de mand. Hij
had een reuze honger gekregen en zou wel van die melk
lusten. Stilletjes sloop hij naar het deurtje, keek eens om
zich heen maar zag niemand. Met een sprongetje was hij
bij het bakje en slurpte het hal f leeg. Nog steeds zag hij
niemand. Waar waren de jongen en de dame gebleven?
Het was stil in huis. Hij keek eens omzichheen en ging op
verkenning uit. Wat zag hijHij werd opgetild eneen zachte
stem zei, “Heb jij je pijn gedaan, jongen? Kom maar hier,
dan kijk ik wel even naar je; nu zo erg is het niet.” Hij
werd op de grond gezet en wou onmiddellijk naar het
reismandje hollenmaar dat stond er niet meer. In de plaats
stond een rietenmandje met een kussentje in. Wel hij zou
dat dan maar eens proberen en hij hoorde het wel als het
niet mocht. Pootje voor pootje zette hij in de mand, hij
snuffelde even en ging liggen. Het bakje melk werd naast
hem neer gezet en de rest van de dag werd hij met rust
gelaten. Hij moest terug in slaap gevallen zijn, want plots
hoorde hij lawaai in de kamer, er was een man naar hem
aan het kijken die veel op de boer leek. ‘Hij is een echt
tijgertje.” Zeide man. “Ja, pap zullenwe hemdan Tijgertje
noemen?” vroeg de jongen. ‘Heb je hem dan nog geen
naam gegeven?” “Neen, moeder en ik wouden wachten
tot jij thuis was, zodat we samen een naam voor hem
konden kiezen.” Een naam voor hem kiezen. “Ik heb toch
een naam, mijn naam is Lancer, dat zal ik hen eens
vertellen.” dacht hij. Hij begon te miauwen, maar er werd
niet naar hem geluisterd? Ja, dat was hij even vergeten.
Moeder had hem verteld dat mensen geen dierentaal
verstonden. Nou dat werdmoeilijk. Hoe moest hij hundan
duidelijk maken als hij iets nodig had, zoals melken eten?
Plots zag hij iets liggen slapen. Was dat vader die daar lag
in die oude sofa? Neen vader was dikker en groter. “Hé,
jij daar, wie ben jij?” Vroeg Lancer. Heb je het tegen mij?”
vroeg de oude kater. “Ja, wie ben jij enwoon jij hier ook?”
“Ik ben Butler, en ik woon hier al 15 jaar. Ik was net zo
klein al s jij nu.” Antwoordde hij. “Is dat lang 15 jaar?”
vroeg Lancer. “Ik ben Butler, en ik woon hier al 15 jaar. Ik
was net zo klein als jij nu.” Antwoordde hij. “Is dat lang
15 jaar?” vroeg Lancer. Hij ging stilletjes naar de oude
kater toe, maar bleef toch op een veilige afstand.
“Kom er maar bij liggen al s je dat wil. Ik doe je niets. Ik
beneen deftige heer.” Lancer klauterde op de sofa en ging
bij de oude kater liggen, op een afstandje. “Wat valt hier
zo al te beleven?” vroeg Lancer. ‘Voor mij niet veel meer,
ik word te oud voor spellet jes. Ik slaap liever.” “Ik speel
graag met mijn broer Teun, op de boerderij. Daar is echt
van alles te beleven.” “Ja, dat zal wel. Maar dat is nu
gedaan. Je moeder heeft je toch verteld dat je daar niet
meer naar toe kan? Dat je nu hier bij ons komt wonen?”

vroeg Butler bezorgt. Lancer werd verdrietig, nu hij eraan
dacht dat hij niet meer terug naar de boerderij zou gaan en
zijn broertjes en zusje niet meer zou zien. Hij begon
stillet jes te huilen.
“Nu jongen wees maar niet verdrietig, je zal hier ook veel
vriendjes van jou leeftijd leren kennen. Bij de buren is
ook een kleintje dat ongeveer zo oud is als jij.” Zei Butler.
“En binnen een paar dagen zal je wel even buiten mogen
als je het al wat gewoon bent. Niet alleen, ze zullen mij
welmet je mee sturen, zodat je nietkan verdwalen.” Buiten
ja daar zou hij nu graag zijn. Hij dommelde weg en
droomde dat hij op de boerderij aan het spelen was met de
andere dieren. Lancer was nu al een paar dagen in huis.
Vandaag was het de grote dag had Butler hem verteld.
Vandaag mocht hij voor de eerste maal buiten in de tuin,
niet alleen maar met Butler, die goed op hem zou passen.
“Kom je Tijgertje?” Riep de jongen.  Lancer bleef in zijn
mandje liggen. “Tijgertje, Tijgertje.” Riep de jongen. He,
dat was op hem?
De jongen die hem had geroepen noemde Bram. Lancer
was nog niet zo gewoon aan zijn nieuwe naam. Hij had
aan Butler verteld dat hij Lancer heette en niet Tijgertje,
maar die had hem verteld dat hij die naam maar moest
aanvaarden. Dat de mensen waar je ging wonen je altijd
een naam gaven. En dat het eigenlijk een beetje dom van
zijn moeder was geweest om hem al een naam te geven.
Lancer hadnog gemopperddat zijnmoeder niet
domwas. Maar hader zich maar bijneer
gelegd. Hijkwam uit zijn mandje en liep
mee tot aan de keukendeur. Daar stond But-
ler al op hem te wachten.
“Waar bleef je nu zo lang?” vroeg Butler
“Och, mijn naam, ik ben hem nog niet
gewoon. En ik vind heteenstomme naam.”
Mopperde Lancer. “Tijgertje? Ik ben toch
geen tijger, maar een poes.”
“Neen, maar je hebt wel de strepen van een tijger.” Legde
Butler uit. “Kom nu maar, we gaan naar buiten.”
Hijwas blij dat hij eindelijk buiten mocht, maar bleef toch
dicht bij Butler, want hij was een beetje bang. Wat rook
het heerlijk in de tuin, en die frisse lucht, jongenshoe fijn.
Lancer snoof de lucht heel diep in zi jn kleine longen.
“Nou ga maar en speel maar wat met die grote bol wol.
Dat deed ik ook graag als ik jong was. Ik leg me hier wel
in het zonnetje.” Zei Butler.
Lancer dacht: ”Met die bol wol? Wat doe ik daarmee? Ik
wil liever spelen met andere poezen! Maar die blijken hier
wel niet te zijn.”
“Nou, ja ik zal er mijn pootje maar eens tegen zetten?”
Dacht Lancer. Het ding rolde weg. “Nu ook mooi die bol
gaat van mij lopen!” Weer zette hij zijn poot tegen de bol
wol, en weer rolde die weg.
Lancer vond het eigenlijk wel fijn. Na een tijdje bemerkte
Lancer dat hij zich nog amper kon bewegen. De bol wol
had hem helemaal vast gebonden. Hij begon te wriemelen
en te trekken, maar hoe meer hij zich bewoog hoe vaster
bij kwam te zitten. In paniek begon hij op zijn moeder te
roepen, en daarvan werd Butler wakker.
“Jongen wat heb jij uitgespookt? Blijf nu stil liggen, dan
ga ik wei hulp halen.” Riep Butler.
Even later kwam Butler buiten met Bram en zijn moeder
achter zich aan. Moeder tilde Lancer op, en begon met
een schaar de draden los te snijden.
“Nu ik denk dat jijwel genoeg beleeft hebt voor vandaag,
kommaar gauw weer binnen dan krijg je wat melk en een
koekje.” Fluisterde moeder zachtjes.
S’avonds als vader thuis kwam werd het hele avontuur
van de wol verteld.
“Ja, dat zi jn van die dingen die je met een kleine poes kan
beleven.” Lachte vader vrolijk.
En Lancer die dacht: “Als ik elke keer melk en eenkoekje
krijt, als ik iets uitspook, dan zit het hier wel goed. En hij
viel in slaap en droomde van lekkere koekjes en melk.
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Suikerziekte

Normaal wordt het suikergehalte in het bloed op
peil gehouden door het hormoon insuline. Dit
wordt geproduceerd door gespecialiseerde cellen
in de alvleesklier of de pancreas. De insuline
wordt in het bloed losgelaten als het
suikergehalte in het bloed te hoog dreigt te
worden, zoals na een maaltijd. De insuline zorgt
er dan voor dat het het overtollige suiker wordt
opg eslagen voor later, wanneer er een
suikertekort dreigt.

Bij diabetes mellitus of suikerziekte produceert
de alvleesklier geen of te weinig insuline. Dit is
een vaak voorkomende ziekte bij de kat, net als
diabetis bij de hond. Het suikergehalte in het
bloed wordt niet meer op een constant peil
gehouden, maar gaat zeer hoog stijgen: men
spreekt dan van hyperglycemie.
Bij de huiskat komen type I en type II diabetes
ongeveer even vaak voor.

Symptomen:
Suikerziekte wordt gekenmerkt door een erg
groot dorstgevoel. De kat krijgt polyurie /
polydipsie: ze zal zeer veel beginnen drinken en
plassen. Vaak gaat de kat vermageren ondanks
dat ze veel eet.
Na langere tijd (maanden of jaren) kan ook het
typische symptoom optreden dat de kat achteraan
op de hielen loopt ipv op de tenen.

In onbehandelde suikerziekte is er het gevaardat
het dier in ketoacidose gaat. Dit is een potentieel
levensbedreigende
aandoening en
dient met spoed
behandelt te
worden. De kat zal
dan zeer suf tot
comateus worden,
braken, stoppen
m et eten en
uitdrogen.

Diagnose
Bij suikerziekte zal
het suikergehalte in
het bloed en in de
urine veel te hoog
zijn. De diagnose
wordt dan ook
gesteld aan de hand
van een bloed- of
urineonderzoek.

Behandeling
De behandelingvan
suikerziekte bij de
kat bestaat uit het

dagelijks inspuiten van insuline.

Bij type II diabetes kan men tabletten toedienen,
maar hier is weinig over gekend bij katten.

Het vaststellen van de juiste dosis insuline kan
soms een moeilijke taak zijn! Het kan weken tot
maanden duren alvorens men de juis te dosis
vindt. Te veel insuline geven kan
levensbedreigend zijn, men start dan ook altijd
met een zeer lage dosis die men langzaamaan
opbouwt tot de juiste dosis.

Ook een aanpassing van het dieet zal nodig zijn.
De dieren worden op een strikt dieet gezet met
een speciaal aangepast voer.

Indien men te veel insuline toedient bestaat het
gevaar dat de kat in hypoglycemie gaat: het
suikergehalte in het bloed wordt te laag. Dit is
een gevaarlijke situatie en indien men de eerste
symptomen ervan ziet moet men dadelijk de kat
suiker toedienen, best in de vorm van
suikerwater.

Prognose
De prognose van een goed behandelde diabetes
mellitus is vrij goed. De meeste dieren kunnen
nog enkele jaren zonder al te veel problemen
verder.
Het rigoureus opvolgen van de behandeling is
echter van groot belang.

(www.kattenziektes.com)
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Bengaal
Glitterglan Nobleking
Black Tabby Spotted
25/06/2004
Cattey Poezenparadijs
Tel: 014 85 22 31
bengaal@poezenparadijs.be

Brits Korthaar
Kenzo Boucheron
Shaded Silver
07/02/2003
Cattery Boucheron
Tel: 03 773 36 78
boucheron@telenet.be

Brits Korthaar
Don Diablo van de Katteklauw
Blue & White
02/04/2004
Cattery Magic Stars
Tel: 0496 10 88 13
info@british-shorthair.com

Brits Korthaar
Gabriel van het Goesenhof
Blue
07/05/2005
Cattery van de Rigelfarm
Tel: 011 59 78 03
heidi.dirks@telenet.be

Brits Korthaar
Kian Kyari van Landsheer
Silver Tabby Blotched
24/01/2002
Cattery ‘t Koningshof
Tel: 0472 70 41 64
anneke76@pandora.be

Brits Korthaar
Lancelot Circle of Life
Lilac
28/02/2000
Cattery de Preston
Tel: 00 31 418 56 18 56
g.v.d.maas@wolmail.nl

Brits Korthaar
Terens de la Fontaine de Touchka
Blue
05/03/2005
Cattery Terenshof
Tel: 015 20 05 01
ingemuyldermans@skynet.be

Brits Korthaar
Balou van ‘t Spenterbosch
Cream & White
24/09/2003
Cattery Hasina Jabari
Tel: 00 31 345 57 37 58
khak@wxs.nl

Brits Korthaar
Schibboleth’s Silver Bentley
Silver Tabby Blotched
02/06/2003
Cattery Magic Stars
Tel: 0496 10 88 13
info@british-shorthair.com

Brits Korthaar
Tristan van de Blanke Duin

Lilac
25/05/2004

Cattery La Fontaine de Touchka
Tel: 015 63 02 38

cattery_touchka@hotmail.com

Dekkaters
Brits Korthaar

Mr Loup Leroy ter Wulvengracht
Blue

02/06/2002
Cattery the Little Prairie

Tel: 014 61 74 06
alenirene@hotmail.com

Brits Korthaar
Nesta d’Amore

Silver Tabby Blotched
03/06/2001

Cattery the Little Prairie
Tel: 014 61 74 06

alenirene@hotmail.com

Brits Korthaar
Kazou van de Varna

Silver Tabby Blotched
20/4/2003

Cattery Rockbridge
Tel: 014 54 44 06

rockbridge@skynet.be

Brits Korthaar
Xantos de Mornay

Blue & White
03/09/2003

Cattery Kelyn
Tel: 09 372 08 42

catterykelyn@pandora.be

Brits Korthaar
Mascalero von Luanda

Lilac
26/03/2003

Cattery Kelyn
Tel: 09 372 08 42

catterykelyn@pandora.be

Brits Korthaar
Jaromir from bellac

Chocolate
24/04/2005

Cattery Kelyn
Tel: 09 372 08 42

catterykelyn@pandora.be

Brits Korthaar
Woeste Willem Joufflu

Blue
11/04/2005

Cattery Ripou’s Castle
Tel: 052 35 33 29

vero.simonis@skynet.be

Brits Korthaar
Snow’s Boy Aristo el Sekhat

Silver Tabby Spotted
05/05/2005

Cattery GiBoBriKi-Joy
Tel: +31 33 472 68 44

info@gibobriki.nl

Brits Langhaar
Merlin O’Uxmal

Fawn
10/03/2003

Cattery Beau Monde
Tel: 00 31 651 08 24 91

info@catterybeaumonde.nl

Brits Langhaar
Koh-I-Noor von Baumberg

White (baer tested)
21/2/2005

Cattery B3
Tel: 00 31 77 476 23 60

cattery-b3@xs4all.nl
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Devon Rex
Nicolai
Red Tabby Point
02/01/2006
Cattery Sophal’s Choice
Tel: 00 31 348 42 28 05
sophalschoice@hotmail.com

Devon Rex
Lord Rocco Chamaleon
Black & White Van
06/06/2004
Cattery Sophal’s Choice
Tel: 00 31 348 42 28 05
sophalschoice@hotmail.com

Heilige Birmaan
Shakandah Blue Romeo
Blue Point
25/04/2003
Cattery Van Thymar
Tel: 015 31 58 07
info@thymar.be

Heilige Birmaan
Vladimir Donkersnoet
Lilac Tabby Point
26/05/2003
Cattery Van Thymar
Tel: 015 31 58 07
info@thymar.be

Heilige Birmaan
Mathias Tuli Little Beauty
Cream Tabby Point
27/02/2004
Cattery Maison de la Luna
Tel:
redactie@bcfvzw.be

Pers
Golden Newton van Bretachtal
Shaded Golden
19/09/2003
Cattery Van Thymar
Tel: 015 31 58 07
info@thymar.be

Pers
Toscanini von Brettachtal
Chinchilla
16/05/2001
Cattery Van Thymar
Tel: 015 31 58 07
info@thymar.be

Pers
Snowdrop’s Unforgettable
Blue & White Harlequin
01/07/2001
Cattery Mawiland
Tel: 00 31 172 42 53 54
wil.colla@zonnet.nl

Scottish Fold
Athos de Kelyn
Cream
08/01/2004
Cattery Kelyn
Tel: 09 382 08 42
catterykelyn@pandora.be

Scottish Fold
Noah de Perros Guirec
Blue
07/04/2005
Cattery het Poezennestje
Tel: 014 71 49 01
sabrina.goos@telenet.be

Selkirk Rex LH
Nite Wind Born to be Wild

Red
20/04/2005
Cattery B3

Tel: 00 31 774 76 23 60
cattery-b3@xs4all.nl

Sphynx
Frostie

Red & White
15/02/2006

Cattery Sophal’s Choice
Tel: 00 31 384 42 28 05

sophalschoice@hotmail.com

Sphynx
Kawai of Tropical Heat

Blue & White
25/06/2003

Cattery Laverton
Tel: 0499 20 50 20

diane.pardon-engelen@pandora.be

American Curl
Maggy

Brown Tabby
geboren 2005

Dierenpension Thymar
Tel: 015 31 58 07

info@thymar.be

Brits Korthaar
Aïda van ‘t Rietveld

Black Silver Tabby
28/04/2001

Cattery Magic Stars
Tel: 0496 10 88 13

info@british-shorthair.com

Brits Korthaar
Queen Sheba de Pallieter

White \ Copper eyes
10/2/2003

Cattery de Zilveren Helm
Tel: 013 33 89 38

theovaesen@msn.com

Brits Korthaar
Aisha de Pallieter

Blue
17/2/2004

Cattery de Zilveren Helm
Tel: 013 33 89 38

theovaesen@msn.com

Selkirk Rex Langhaar
Sweet FunArthur

Silver Shaded
5/11/2004

Cattery Allegonda
Tel: 00 31 614 96 83 66

ca.nabbe@home.nl

Brits Korthaar
Eden of Magic Stars

Black Silver Tabby Spotted
geboren 2004

Cattery Magic Stars
Tel: 0496 10 88 13

info@british-shorthair.com

Raadpleeg voor de meest recente lijst onze website

Herplaatsing
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Het clubkampioenschap
Op vraag van verschillende leden en van Daisy, leggen we hier nog even de regels van het clubkampioenschap
uit. Lees ze even aandachtig, en als er nog vragen zijn, kan er steeds gemaild worden naar Daisy Wouters,
daisy.ragdoll@pandora.be.
- Het clubkampioenschap loopt van 1/1/06 tot 31/12/06, dus alle resultaten behaald op shows gehouden tussen
1/1/2006 en 31/12/2006 tellen voor het clubkampioenschap 2006.
- Je kan je copies van voor- en achterkant van de keurrapporten opsturen ten laatste tot 15/01/07
- Voor kampioensregistraties moet je voor-en achterkant van het keurrapport kopiëren (alsook als er apart op
formulieren biv of bis staat). Dan vul je het formulier(dat je op de site vind) duidelijk in (hoofdletters) en
stuur alles op naar het volgende adres: Wouters Daisy, Servaas Daemsstraat 79, B-2200 Noorderwijk
- Deze punten worden automatisch verrekend voor het clubkampioensschap.
- Indien je in de jeugdklasse U1 hebt behaald, gelieve dan ook een kopie van voor-en achterkant van het
keurrapport te maken en op te sturen voor het clubkampioenschap.
- Als je op een show een extra prijs hebt behaald en het staat niet op het keurrapport dan telt het niet als je het
er zelf bijschrijft. Contacteer de club en vraag een bewijs van het behalen van de speciale prijs.

Puntentelling Clubkampioenschap BCF

Best of Color 15 Beste Ereklasse 10
Speciale Prijs 15 Beste Baby 30
Best in Variëteit 20 Best of Best Baby 40
U1 jeugdklasse 10 Voordracht BIS 10
U1 Huiskat 20 Best in Show 30
Titel behaald 10 Best of Best 40
Titelregistratie 30 Best over All 40
Resultaten behaald op shows van BCF tellen dubbel

Tussenstand Clubkampioenschap BCF 2006 - Top 10

Pl. Punten Naam kat Ras Kleur Eigenaar
1 450 Jenmerin Kiara Norwegian Forest Cat Silver Torbie Mack & Wh Dedulle Werner
2 425 Pr. Precious Willy of Diane's Pride Ragdoll Blue Bicolor P. De Kinder
3 405 Itonje van het Hof van Logres British Shorthair Lilac Kaijser Wendy
4 330 Gr. Eur. Ch. Mistydolls Miss Beauty Ragdoll Blue Mitted Carinne Holsters
4 330 Int. Ch. Curls Fantasy's Lovely Lisa American Curl LH Torbie Blotched & White Wijnants-Briers
5 275 Gr. Int. Ch. Curls Fantasy's Ziggy American Curl LH Black Tabby Blotched Denolf Annelies
5 275 Eur. Ch. Mistydolls Blossem Love Ragdoll Blue Cream Lynx Bicolor Carinne Holsters
5 275 Gr.Int.Ch Curls Fantasy's Taco American Curl LH Red Tabby Blotched Bastiaens M.
6 245 Int. Ch. Tegai No Tora's Dorie Norwegian Forest Cat Blue Silver Tabby Bl. Dekeyser Heidi
7 240 Int. Ch. Mistydolls Mister Magic Ragdoll Seal Bicolor Annelies Slot
8 225 Gr. Eur. Ch. Antonia vom Grossen Haus Neva Masquerade Blue Tabby Point van Nederkassel
9 205 GIC. Arthur van de Krullekesbende American Curl LH Seal Point Dewolf Annelies
9 205 Ch. Kapamba's Home Eleni Norwegian Forest Cat White Dedulle Werner
10 200 GEC. Mistydolls My Super Valentino Ragdoll Seal Lynx Point Wouters Daisy

De tussenstand van het Clubkampioenschap is ook te volgen op onze
website.

Apache of Coon’s Pride (links)
www.cattery-coons-pride.be
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Beschikbare kittens
Cattery De Zilveren Helm E-mail: theovaesen@msn.com Tel: 013 33 89 38 Geb. 23/04/06
Vader: Simba Van 'T Koningshof British Shorthair Chocolate 12 w. 16/07/06
Moeder:Aysha de Pallieter British Shorthair Blue
1 katertje British Shorthair
Cattery Montezemello E-mail: catterydelarocq@telenet.be Tel: 015 31 97 39 Geb. 06/05/06
Vader: Dumbo Ter Heide Scottish Fold Blue 12 w. 29/07/06
Moeder: Nikita Van De Lijtse Hoeve Persian Chocolate Point
3 katertjes British Shorthair
Cattery De Zilveren Helm E-mail: theovaesen@msn.com Tel: 013 33 89 38 Geb. 08/05/06
Vader: Denim the Bright Eyes British Shorthair Blue 12 w. 31/07/06
Moeder: Gina de Pallieter British Shorthair Blue White
1 katertje British Shorthair
Cattery Qadesh E-mail: leila.mommens@telenet.be Tel: 016 89 80 30 Geb. 11/05/06
Vader: Gr. Int. Ch. Kawai Of Tropical Heat Sphynx Blue White 12 w. 03/08/06
Moeder: Ch. Fido of Mr. Spock's Paradise Sphynx Blue Tabby & White
1 poesje Sphynx
Cattery Di Zara E-mail: peggyspiessens@hotmail.com Tel: 03 315 08 28 Geb. 15/05/06
Vader: Dumbo Ter Heide Scottish Fold Blue 12 w. 07/08/06
Moeder: Zara De La Rocq British Shorthair Blue Créme
1 poesje Scottish Straight
Cattery Bubastis' E-mail: bubastis@skynet.be Tel: 080 51 18 47 Geb. 23/05/06
Vader:Arsinoe's Dario Foo of Bubastis' Siberian Cat Blue Tabby Point 12 w. 15/08/06
Moeder: Ch. Intriga iz Odisseyi of Bubastis' Neva Masquerade Red Tabby Point
1 poesje Neva Masquerade
Cattery Talai Mahal E-mail: leo@catsonline.be GSM: 0477 30 41 14 Geb. 05/06/06
Vader: Eur. Ch. Shakandah Blue Romeo Heilige Birmaan Blue Point 12 w. 28/08/06
Moeder: Chel sea Van 't Sparrenhof Heilige Birmaan Blue Tabby Point
1 katertje Heilige Birmaan lilac Tabby Point
Cattery Talai Mahal E-mail: leo@catsonline.be GSM: 0477 30 41 14 Geb. 05/06/06
Vader:Abesh Maverick Maine Coon Tabby Blotched & White 12 w. 28/08/06
Moeder: Sherina of Kittery's Paw Maine Coon Black Tabby Blotched
2 poesjes Maine Coon
Cattery Mawiland E-mail: Wil.Colla@zonnet.nl Tel: +31 172 425354 Geb. 08/06/06
Vader: Suzanne's Clemens Persian Cream & White 12 w. 31/08/06
Moeder: Charina Of Purdy's Home Persian Black Tortie Whitte
1 poesje Persian
2 katertje Persian
Cattery Hasina Jabari E-mail: khak@wxs.nl Tel: +31 345573758 Geb. 13/06/06
Vader: Ch. Balou van 't Splenterbosch British Shorthair Cream & White 12 w. 05/09/06
Moeder: Noechka Van Hasina Jabari British Shorthair Blue Créme
1 katertje British Shorthair
Cattery Hasina Jabari E-mail: khak@wxs.nl Tel: +31 345573758 Geb. 20/06/06
Vader: Ch. Balou van ‘t Splenterbosch British Shorthair Cream & White 12 w. 12/09/06
Moeder: Mitsy Julliet Van Vressel British Shorthair Lilac & White
1 katertje British Shorthair
Cattery Bengalspots E-mail: catherine.uyttebroeck@fulladsl.be GSM: 0477 44 41 61 Geb. 20/06/06
Vader: Cheetahsden Gryphon Bengal Black Tabby Spotted 12 w. 12/09/06
Moeder: Lopend Vuur Split Bengal Black Tabby Spotted
1 poesje Bengal
Cattery Sunset E-mail: kris.de.ridder@nam.vw-audi.be GSM: 0475 89 97 19 Geb. 23/06/06
Vader: W. Ch. Jessy-James V. Herckenrode British Shorthair Lilac 12 w. 15/09/06
Moeder:Angie Of The Blue Silver Shadow British Shorthair Blue
1 katertje British Shorthair
Cattery Moesasji E-mail: a.milani@chello.nl Tel: +31 630 90 00 52 Geb. 01/07/06
Vader: Curls Fantasy's Bagheera American Curl LH Black 12 w. 23/09/06
Moeder:Adinda Huiskat white odd eyed
3 katertjes American Curl SH
Cattery 't Nachtegalenhof E-mail: linda.rogier@pandora.be Tel: 03 297 19 78 Geb. 02/07/06
Vader: Highlander of the Catwalk Maine Coon Red Shaded Cameo 12 w. 24/09/06
Moeder: Lexi Of Mistery Angel Maine Coon Solid White
3 poesjes Maine Coon
1 katertje Maine Coon
CatteryAllegonda E-mail: ca.nabbe1@home.nl GSM: +31 614 96 83 66 Geb. 13/07/06
Vader: Sweet Fun Arthur Selkirk Rex LH Zilver Shaded 12 w. 05/10/06
Moeder: Fuzzie Bears Bijjou Selkirk Rex LH Golden Shaded
1 poesje Selkirk Rex LH
katertje Selkirk Rex LH
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Cattery Naked dreams E-mail: marcjacobsmail@pandora.be GSM: 0474 53 94 16 Geb. 14/07/06
Vader: Newtajmahal Bleech Sphynx Créme 12 w. 06/10/06
Moeder: Nudo Lady Bijou Sphynx Blue
2 poesjes Sphynx
4 katertjes Sphynx
Cattery Delarocq E-mail: catterydelarocq@telenet.be GSM: 0475 34 16 26 Geb. 14/07/06
Vader: Bandura Shardul's Ilya British Shorthair Fawn 12 w. 06/10/06
Moeder: Louise From Bellac British Shorthair Cinnamon
1 katertje British Longhair
Cattery House of Brits E-mail: catt.houseofbrits@tele2allin.be GSM: 0494 76 62 22 Geb. 14/07/06
Vader: Bleu de la fontaine de touchka British Shorthair Chocolate 12 w. 06/10/06
Moeder: Cher De la Fontaine De Chocolat British Shorthair Lilac
1 poesje British Shorthair
Cattery Maneki Neko E-mail: bruno.degroof@telenet.be Tel: 03 825 47 45 Geb. 20/07/06
Vader: Bandhura Schardul's Equitos British Shorthair Créme Point 12 w. 12/10/06
Moeder: Candy Petty Smith British Shorthair Chocolatte
1 poesje British Shorthair
2 katertjes British Shorthair Seal Point
Cattery van het Engelenhof E-mail: patrick.joos20@telenet.be GSM: 0474 73 38 85 Geb. 29/07/06
Vader: Obsession The Bright Eyes British Shorthair lilac 12 w. 21/10/06
Moeder: Zena Van HetSummum British Shorthair Blue
4 poesjes British Shorthair
CatteryAllegonda E-mail: ca.nabbe1@home.nl GSM: +31 614 96 83 66 Geb. 29/07/06
Vader: Oscar From Sham Selkirk Rex LH Lilac 12 w. 21/10/06
Moeder: Buchwedels Carol Ann Selkirk Rex LH Blue Cream White
3 poesjes Selkirk Rex LH
1 katertje Selkirk Rex LH
Cattery Kittery's Paw E-mail: nikky@catsonline.be Tel: 0477 30 41 14 Geb. 31/07/06
Vader:Abesh Maverick Maine Coon Tabby Blotched & White 12 w. 23/10/06
Moeder: Dynamicats Time Less Maine Coon Black Silver Tabby Blotched
3 poesjes Maine Coon
2 katertjes Maine Coon
Cattery Het Poezenhofje E-mail: martens_josiane@telenet.be Tel: 011 72 37 09 Geb. 13/08/06
Vader:Amaretto De L' Arc-En-Ciel British Shorthair Créme 12 w. 04/11/06
Moeder: Rani Van De Blanke Duin British Shorthair Lilac
3 poesjes British Shorthair
4 katertjes British Shorthair
Cattery Terenshof E-mail: ingemuyldermans@skynet.be GSM: 0497 31 07 76 Geb. 20/08/06
Vader: Terens De La Fontaine De Touchka British Shorthair Blue 12 w. 11/11/06
Moeder: Tifany Van Dikkertje Dap British Shorthair Lilac Point
2 katertjes British Shorthair
Cattery Terenshof E-mail: ingemuyldermans@skynet.be GSM: 0497 31 07 76 Geb. 06/09/06
Vader: Bandura Shardul\'s Ilya British Shorthair Fawn 12 w. 28/11/06
Moeder: Ursula Van Dikkertje Dap British Shorthair Fawn Créme Point
1 poesje British Shorthair

In Blijde Verwachting
Cattery De Perros Guirec E-mail: deperrosguirec@pandora.be Tel: 03 353 00 18 28/08/06
Kater: C Koh-I-Noor V Baumberg British Longhair White
Poes: Ailuros Ysatis Scottish Fold Blue White
Cattery 't Nachtegalenhof E-mail: linda.rogier@pandora.be Tel: 03 297 19 78 Verw. 30/08/06
Kater: Stormbringers Hunter Maine Coon Blue Solid
Poes: Halona Of MysteryAngel Maine Coon Brown Tortie
Cattery Capringi E-mail: kurt.verhulle@telenet.be Tel: 057 38 83 94 Verw. 01/09/06
Kater: Hercules v Fat Velvet Bags British Shorthair Créme
Poes: Noisette de la boucharelle British Shorthair Creme
Cattery 't Nachtegalenhof E-mail: linda.rogier@pandora.be Tel: 03 297 19 78 Verw. 04/09/06
Kater: Stormbringers Hunter Maine Coon Blue Solid
Poes: Jatina's Olympia flower Maine Coon Black Tortie White
Cattery Morning Star E-mail: linda@catterymorningstar.nl Verw. 08/09/06
Kater: Noah van Sophals Choice Huiskat Brown Tabby Mackerel
Poes: Abitha v d Krullekesbende American Curl LH White/copper eyes
Cattery De Preston E-mail: g.v.d.maas@wolmail.nl Tel: +31 4185 61856 Verw. 09/09/06
Kater: Krister Fawn from Sham British Shorthair Fawn
Poes: Oililly Noa Manis De Preston British Shorthair Lilac
Cattery 't Nachtegalenhof E-mail: linda.rogier@pandora.be Tel: 03 297 19 78 Verw. 09/09/06
Kater: Highlander of the Catwalk Maine Coon Red Shaded Cameo
Poes: Chloé Of The Chewies Maine Coon Tortie Tabby Highwhite
Cattery Van Tiletum E-mail: stefanvercambre@yahoo.fr GSM: 0475.25 66 17 Verw. 10/09/06
Kater: Yoschi vom Grutholz British Shorthair Lilac
Poes: Saidekan Snoezel British Shorthair Blue
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Kattentaal:
Katten brengen - net als mensen - geluid voort. En
hoewel katten niet echt kuddedieren zijn, gebruiken
ze dat geluid om met elkaar en met de mens te
communiceren. Maar ook dmv lichaamstaal en
geluiden kun je je kat begrijpen. Kijk dus goed naar
de houding en de bewegingen, luister goed naar je
kat en lees in dit artikel wat deze dingen betekenen.
Van alle geluiden die de kat gebruikt is het miauwen
dat voor de mens bestemd is het meest divers: hij
maakt gebruik van vele verschillende klanken, met
verschillende geluidssterkte en verschillende
toonhoogten. En al die geluiden betekenen allemaal
wat anders.
Nu vindt de kat, dat de mens hem eigenlijk niet goed
begrijpt. En hoe minder wij hem begrijpen, hoe
harder het geluid zal zijn.
Zo kunnen een kat en haar baas binnen het gezin een
eigen taaltje ontwikkelen, waar niemand, ook de
buurtkatten niet, niets van begrijpt.

Hieronder vindt je ‘n overzicht van de
verschillende kattengeluiden en hun
lichaamstaal:

* Spinnen: Dit klinkt, als een naaimachientje. De
kat voelt zich lekker. Ook spinnen ze als ze pijn
hebben of als ze zich erg ziek voelen.
* Miauwen: De kat gebruikt dit geluid
hoofdzakelijk in zijn communicatie tot de mens. Je
ziet katten eigenlijk nauwelijks naar elkaar
miauwen. Sterker nog, ze gebruiken eigenlijk
nauwelijks geluid. Of heel zacht, zoals een moeder
tegen haar kittens en andersom. “Prrrrt” is
universeel en betekent voor de mens zowel als voor andere katten een begroeting.Als een kitten haar moeder
roept kan het geluid overigens ook behoorlijk luid zijn.Als kittens zich in gevaar wanen, dan is het “piew-
piew” van hoog naar laag een veel gehoord geluid. Zet hem maar eens in een reismandje en neem hem in de
auto mee naar de dierenarts. Dan weet u hoe dat klinkt!
* Kekkeren: Kekkeren doet een kat wanneer hij  niet bij een vliegende vogel kan, terwijl hij hem toch zo graag
zou willen vangen. Daarbij maakt hij geluid dat klink als: “kek-kek-kek” heel snel achter elkaar.
* Blazen: Met het blazende geluid dat hij produceert, probeert hij  zijn tegenstanders af te schrikken of te
intimideren. In feite is het echter angst.
* Grommen: Grommen is een dreigement: Pas op, als je niet aan de kant gaat doe ik je wat aan. Degene, die
het beste gromt wint vaak het gevecht. Het komt vaak niet tot echte vijandelijkheden.
* Gillen: Grommen gaat vaak over in gillen, waarbij angst en dreiging elkaar afwisselen. Vaak worden hierbij
rake tikken uitgedeeld.
* Schreeuwen: Gebruikt, als de katten krols zijn. Een doordringend geluid, dat in de wijde omtrek wordt
gehoord.

Communicatie doormiddel van geluiden:
Als je kat bang is, zal ze dit duidelijk maken door een diep, hol klinkend ‘wrau wrau’. Ter begroeting klinkt
een beschaafd en helder klinkend ‘rrr’. Je kat kan je iets vragen met een helderklinkend ‘mrrr’. Als je kat
honger heeft maakt ze dit duidelijk met een luid, kort en aanhoudend ‘miauw’. Een kat kan gedempt blazen als
iemand iets doet wat haar niet bevalt. Ergert ze zich meer, dan zal dit geblaas harder gaan klinken. Een poes
spint als ze zich prettig en veilig voelt, maar ook als ze ziek is, in nood of zelfs als ze op sterven ligt.
Kattenmoeders lokken hun jongen ook met gespin. Katers lokken hun tegenstanders naar zich toe met
een lang aangehouden ‘miiiooooau’. Komt de tegenstander dichterbij , dan babbelt hij met een
gedempt ‘oer, oer’. Wil een kat rustig eten, dan kan ze dat laatste geluid ook laten horen.

Communicatie doormiddel van lichaamstaal:
* Als een kat zo voor iemand gaat zitten, de staart uitstrekt over de vloer en geïnteresseerd omhoog
kijkt, en daarbij zachtjes zegt: ‘mrrr’, betekent dit  dat je kat nieuwsgierig is naar wat je doet. Ze wil
graag weten of je iets interessants bij je hebt. Je kunt je kat erbij betrekken en laten zien wat je doet.
* Als ze zich tegen je aan drukt en kopjes geeft kan het zijn dat ze aandacht wil. Ze wil dan graag dat
je haar vertroeteld. Op deze manier kan een kat haar baasje begroeten.
* Als ze zich ook nog als een bolletje heeft opgerold, laat ze merken dat ze het een beetje koud heeft.
Deze kat voelt zich goed en ligt dan lekker te slapen, bij zijn baasje of ergens in een mandje.
* Een poes met een hoge rug, op hoge poten, en met haar staart gekruld: deze kat kromt haar rug en
haar haren gaan overeind staan, omdat ze zich bedreigd voelt. Ze laat echter zien dat ze bereid is om
zichzelf te verdedigen.
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Showkalender
Datum Plaats Vereniging Special Zaal
09/09/06 Altenbeke (D) LIReV 2-daags
09/09/06 Most (CZ) KFLN Technische Mittelschule 2-daags
10/09/06 Wavre (B) ABC Birmaan - BKH
10/09/06 Rotterdam (NL) NKU/SARA Ahoy
10/09/06 Epinal (F) CdF Parc des Expositions
16/09/06 Welver (D) RKVNRW Boerdehalle 2-daags
17/09/06 Schiedam (NL) Felikat Margriethal
17/09/06 Isselburg-Werth (D) NKVeV Veteranen (+6 jaar) Mehrzweckhalle
17/09/06 Dordrecht (NL) NVvK Noorse Boskat Reeweghal
23/09/06 Brieselang (D) CCB Zeebra Grundschule 2-daags
23/09/06 Grossbeeren (D) BPK Mehrzweckhalle 2-daags
23/09/06 Wunsiedel (D) IRCC Fichtelgebirgshalle 2-daags
23/09/06 Ennepetal (D) 1.ITAVC Haus Ennepetal 2-daags
23/09/06 Lille (59) (F) CDC3000 Grand Palais de Lille 2-daags
24/09/06 Sint Niklaas (B) DVDK Stadsfeestzalen
24/09/06 Nijmegen (NL) Neocat Jan Massinkhal
24/09/06 Reims (F) CdF Caveau de Castelnau
01/10/06 Leverkusen GDKeV Forum
01/10/06 Frankfurt am Main (D) CatPlanet Bürgerhaus
01/10/06 Nivelles (B) CFB Hotel Nivelles-Sud
07/10/06 Montigny-les-Metz (F) CdF Espace Europa 2-daags
08/10/06 Oud Gastel (NL) NPV 't Veerhuys
14/10/06 Mannheim (D) SDRV Multihalle 2-daags
14/10/06 Hildesheim (D) RVDE Sporthalle Pappelallee 2-daags
15/10/06 Brugge (B) BRKV Eigen kweek Beurshalle
15/10/06 Ahrweiler (D) DRKV Bürgerzentrum
15/10/06 Zwolle (NL) Saint Ragdoll
20/10/06 Berlin (D) BPK Arena Treptow 2-daags
21/10/06 Dortmund (D) IRCC BS II Evingerhallen 2-daags
22/10/06 Maubeuge (59) (F) CDC3000
28/10/06 Maastricht (NL) Mundikat Zwarte katten 2-daags
28/10/06 Vienenburg (D) LIReV 2-daags
29/10/06 Sinsheim (D) Solitaire Elsenzhalle
29/10/06 Charleville-Mezieres (F) CdF Parc des Expositions
29/10/06 Dison (B) AFB Kittens
29/10/06 Sliedrecht (NL) NLKV
29/10/06 Bornem (B) BKV'94 Blauwe rus & varianten CC Ter Dilft
29/10/06 Hameln (D) HKC Blue, White & Blue White Rattenfängerhalle
05/11/06 Dorheim (D) Cats Babysalon Bürgerhaus
05/11/06 Bonn (D) DRU Beethovenhalle
11/11/06 Bülich-Broich (D) RKVNRW Bürgerhalle 2-daags
11/11/06 Wesel (D) NKVeV Jeugd (za) Norwegian (zon) Niederrheinhalle 2-daags
11/11/06 Graben-Neudorf (D) 1.KRV Pestalozzihalle 2-daags
11/11/06 Recklinghausen (D) 1.ITAVC Vestlandhalle 2-daags
12/11/06 Venlo (NL) LCC
12/11/06 Forbach (F) CdF Foyer du Creutzberg
18/11/06 Hohen Neuendorf (D) BPK Stadthalle 2-daags
18/11/06 Oldenburg (D) RVDE Weser Ems Halle 2-daags
18/11/06 Seevetal-Hamburg (D) IRCC Burg Seevetal 2-daags
19/11/06 Nieuwegein (NL) Felikat Heidehal
19/11/06 Filderstadt-Bernhousen (D) GrandPrix Rundsporthalle
19/11/06 Arras (F) CdF Artois-Expo
19/11/06 St-Ghislain (B) HPC
19/11/06 Antwerpen (B) BCF Antwerp Expo
19/11/06 Zuthpen (NL) NKFV Hanzehal
26/11/06 Grivegnée (B) AAAF
26/11/06 Wassenaar (NL) NRKV de Schulpwei
02/12/06 Chemnitz-Töhrsdorf (D) KFLN Freizeitcenter 2-daags
02/12/06 Lübbecke (D) LIReV 2-daags
03/12/06 Mainhausen-Zellhausen (D) KFG Bürgerhaus
03/12/06 Frechen (D) DRKV Stadthalle
03/12/06 Delft (NL) ECF
09/12/06 Buxtehude (D) RVDE Festhalle Schützengilde 2-daags
10/12/06 Groningen (NL Mundikat Martinihal
10/12/06 Luik (B) ABC Pers Bicolor - Russisch Blauw
16/12/06 Dortmund (D) ICCeV Revierpark Wischlingen 2-daags
16/12/06 Duisburg - Homberg (D) 1.ITAVC Gluck-Auf Halle 2-daags
17/12/06 Aalsmeer (NL) NVvK Red De Bloemhof
17/12/06 Gent (B) Belgicat ICC Citadelpark
11/02/07 Putte - Mechelen (B) BCF Klein Boom
08/04/07 Gent (B) BCF I.s.m. Beestjes & Baasjes Flanders Expo






