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Voorwoord: 
 
 
Wat waren we blij met alle enthousiaste reacties op onze eerste editie van de Ocicat Courant 
International. Met alle suggesties kunnen we veel doen. Zo is er bijvoorbeeld een vraagbaak 
geopend. 
In deze uitgave is veel plaats ingeruimd voor een show waarin de Ocicat (mede) centraal zal 
staan. Op die show willen we ook aandacht besteden aan het dan éénjarig bestaan van de 
Ocicat Club Holland. Dat duurt nog wel even, maar voor je het weet zijn er al weer enkele 
maanden voorbij. 
 
Ook was het prettig te merken dat er al verschillende foto's zijn ingestuurd voor de foto van 
de maand. Ga zo door! Maak het de redactie/het bestuur maar moeilijk door veel foto's in te 
sturen. Dan mogen zij uitpuzzelen wie er geselecteerd wordt. En wordt uw kat geen kat-van-
de-maand, niet getreurd: voor de volgende kalender zijn er ook weer veel foto´s nodig. Dus 
wie weet ziet u uw kat daar terug. 
 
Nog iets waar ik als voorzitter, maar vooral als PR-man heel trots op ben, zijn onze 
promotieartikelen, waaronder onze flyer. De flyer is ook in deze uitgave opgenomen, zodat 
iedereen hem kan lezen. 
Als voorzitter heb ik het genoegen gehad alvast te zien hoe de kalenders er uit komen te 
zien. Dit is werkelijk heel mooi. Natuurlijk moeten we het uiteindelijke resultaat nog zien, 
maar daar heb ik alle vertrouwen in. 
Mochten er nog mensen zijn, die alsnog besluiten een kalender te willen bestellen: via de 
redactie zijn er nabestellingen te doen. 
 
 
De voorzitter, 
 
Henk van der Heijden. 
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Bestuursmededelingen:

Als bestuur hebben wij het noodzakelijk gevonden de betrekkingen met Vobra (Casa F
op een laag pitje te zetten. Inmiddels hebben we een nieuwe (hoofd)sponsor gevonden in de 
vorm van Pro Plan. 
 
Voor de website willen we natuurlijk zo veel mogelijk relevante informatie. Daarom horen we 
bijvoorbeeld graag welke Ocicat naar show gaat en
Mochten jullie fouten ontdekken in de website, neem dan a.u.b. contact op met de webmaster 
zodat zij dit kan veranderen (webmaster@ociclub.nl
 
Iedereen mag zich vrij voelen een bijdrage te leveren door een stukje tekst of foto's aan te 
leveren voor de website of de Ocicat Courant International. 
Ook zouden we graag willen weten of er mensen zijn die in het bestuur willen plaatsnemen. 
Momenteel wordt het bestuur en alle aanvullende taken door drie personen waargenomen. 
Uitbreiding van het team is dus graag gewenst. 
 
 
Het ledenaantal staat inmiddels op 24, waaronder één jeugdlid. Dit aantal is deels bereikt 
doordat nieuwe baasjes een lidmaatschap voor de club kr
maar ook door spontane aanmelding. Als bestuur willen we alle nieuwe leden hartelijk 
welkom heten en bedanken voor het vertrouwen dat zij in de club gesteld hebben
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Colofon: 

Voorzitter:Voorzitter:Voorzitter:Voorzitter: 
Henk van der Heijden, bereikbaar via telefoon: 0412 

 

SSSSecretaris:ecretaris:ecretaris:ecretaris: 
Wiljo van der Heijden, bereikbaar via telefoon 0412 
secretariaat@ociclub.nl 

 

Penningmeester:Penningmeester:Penningmeester:Penningmeester: 
Bianca van der Post, bereikbaar via telefoon 0168 
penningmeester@ociclub.nl 

 

Zij is tevens webmaster (webmaster@ociclub.nl

    
OCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCI

 

 

 

 

3 

estuursmededelingen: 

Als bestuur hebben wij het noodzakelijk gevonden de betrekkingen met Vobra (Casa F
op een laag pitje te zetten. Inmiddels hebben we een nieuwe (hoofd)sponsor gevonden in de 

Voor de website willen we natuurlijk zo veel mogelijk relevante informatie. Daarom horen we 
bijvoorbeeld graag welke Ocicat naar show gaat en wat het resultaat was. 
Mochten jullie fouten ontdekken in de website, neem dan a.u.b. contact op met de webmaster 

webmaster@ociclub.nl). Het is nu eenmaal mensenwerk.

ich vrij voelen een bijdrage te leveren door een stukje tekst of foto's aan te 
leveren voor de website of de Ocicat Courant International.  
Ook zouden we graag willen weten of er mensen zijn die in het bestuur willen plaatsnemen. 

r en alle aanvullende taken door drie personen waargenomen. 
Uitbreiding van het team is dus graag gewenst.  

Het ledenaantal staat inmiddels op 24, waaronder één jeugdlid. Dit aantal is deels bereikt 
doordat nieuwe baasjes een lidmaatschap voor de club kregen aangeboden door de fokkers, 
maar ook door spontane aanmelding. Als bestuur willen we alle nieuwe leden hartelijk 
welkom heten en bedanken voor het vertrouwen dat zij in de club gesteld hebben
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Henk van der Heijden, bereikbaar via telefoon: 0412 – 645707 of e-mail: voorzitter@ociclub.nl

Wiljo van der Heijden, bereikbaar via telefoon 0412 – 645707 of e-mail: 

Bianca van der Post, bereikbaar via telefoon 0168 – 462373 of e-mail: 

webmaster@ociclub.nl) en redactie. 
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http://www.kattenrennen.nl 

Als bestuur hebben wij het noodzakelijk gevonden de betrekkingen met Vobra (Casa Fera) 
op een laag pitje te zetten. Inmiddels hebben we een nieuwe (hoofd)sponsor gevonden in de 

Voor de website willen we natuurlijk zo veel mogelijk relevante informatie. Daarom horen we 
wat het resultaat was.  

Mochten jullie fouten ontdekken in de website, neem dan a.u.b. contact op met de webmaster 
). Het is nu eenmaal mensenwerk. 

ich vrij voelen een bijdrage te leveren door een stukje tekst of foto's aan te 

Ook zouden we graag willen weten of er mensen zijn die in het bestuur willen plaatsnemen. 
r en alle aanvullende taken door drie personen waargenomen. 

Het ledenaantal staat inmiddels op 24, waaronder één jeugdlid. Dit aantal is deels bereikt 
egen aangeboden door de fokkers, 

maar ook door spontane aanmelding. Als bestuur willen we alle nieuwe leden hartelijk 
welkom heten en bedanken voor het vertrouwen dat zij in de club gesteld hebben. 
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voorzitter@ociclub.nl 
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Voorstelrondje: 

Natuurlijk is het heel belangrijk om te weten wie de bestuursleden zijn. Daarom zal in de 
komende uitgaven van de Ocicat Courant International steeds een
voorstellen.  

Dit keer is de penningmeester aan de beurt.

Mijn naam is Bianca van der Post, geboren in Rotterdam, wonende in Fijnaart, met mijn man, 
6 honden en 5 katten, waarvan 3 Ocicat’s.

De Oci’s zijn onze eerste raskatten. Voorheen h
nu wilden we toch specifiek voor een bepaald karkater gaan, daar onze rashonden 
schapendrijvers zijn en dus het “staar gedrag” hebben. Dit is voor vele katten een niet fijne 
karakter eigenschap. Zo kwamen we dus bi
kat beschreven staat. En inderdaad niets is minder waar!!!
De Oci’s kunnen perfect met onze honden overweg, ze spelen zelfs met elkaar.

Als eerste kwam onze kater Kadir, en een paar maanden later kwam ook
Beiden zijn chocolate spotted en als kitten bij ons in huis gekomen, en bij voorbaat al 
selectief gekozen om mettertijd ook evt. mee te fokken. Daar ik ook al een paar nesten met 
mijn honden heb gehad, en ik het fokken ontzettend leuk vin
als ik dan toch voor een raskat koos er evt. ook mee te gaan fokken.

Kadir en Vicky hebben nu 2 nesten gehad. Met de kittens gaat het uitstekend, en we zijn ook 
super trots op hen! 

Op 25 nov. hebben we nog een katertje geko
Dit is een blauw gespotte kater, genaamd DJ.

Daar ik zelf al jaren actief ben binnen de rasvereniging van 3 van onze honden, zag ik het 
belang van een Ocicat vereniging ook zeker in. Dus toen het idee ontstond om iets de
op te zetten, wilde ik daar graag aan meewerken. Ik ben ook super trots dat we in een redelijk 
korte tijd een bloeiende vereniging hebben kunnen opzetten, met een steeds groter groeiend 
aantal leden en positief saldo op de rekening!

Daar ik graag met de pc bezig ben in de vorm van beeld en vormgeving heb ik t
redactie van dit clubblad op mij genomen als ook het maken en bijhouden van de website,. 
Een paar van mijn hobby’s zijn o.a. tekenen en fotografie. 

Ik hoop jullie allemaal snel te mogen o
waarover verder in dit blad geschreven wordt.
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Natuurlijk is het heel belangrijk om te weten wie de bestuursleden zijn. Daarom zal in de 
komende uitgaven van de Ocicat Courant International steeds een bestuurslid zich 

Dit keer is de penningmeester aan de beurt. 

Mijn naam is Bianca van der Post, geboren in Rotterdam, wonende in Fijnaart, met mijn man, 
6 honden en 5 katten, waarvan 3 Ocicat’s. 

De Oci’s zijn onze eerste raskatten. Voorheen hebben we enkel rasloze katten gehad, maar 
nu wilden we toch specifiek voor een bepaald karkater gaan, daar onze rashonden 
schapendrijvers zijn en dus het “staar gedrag” hebben. Dit is voor vele katten een niet fijne 
karakter eigenschap. Zo kwamen we dus bij de Oci uit, die moedig is en ook wel als “hondse” 
kat beschreven staat. En inderdaad niets is minder waar!!! 
De Oci’s kunnen perfect met onze honden overweg, ze spelen zelfs met elkaar.

Als eerste kwam onze kater Kadir, en een paar maanden later kwam ook onze poes Vicky.
Beiden zijn chocolate spotted en als kitten bij ons in huis gekomen, en bij voorbaat al 
selectief gekozen om mettertijd ook evt. mee te fokken. Daar ik ook al een paar nesten met 
mijn honden heb gehad, en ik het fokken ontzettend leuk vind, vond ik het een leuk idee dat 
als ik dan toch voor een raskat koos er evt. ook mee te gaan fokken. 

Kadir en Vicky hebben nu 2 nesten gehad. Met de kittens gaat het uitstekend, en we zijn ook 

Op 25 nov. hebben we nog een katertje gekocht, vanuit Duitsland dit keer.
Dit is een blauw gespotte kater, genaamd DJ. 

Daar ik zelf al jaren actief ben binnen de rasvereniging van 3 van onze honden, zag ik het 
belang van een Ocicat vereniging ook zeker in. Dus toen het idee ontstond om iets de
op te zetten, wilde ik daar graag aan meewerken. Ik ben ook super trots dat we in een redelijk 
korte tijd een bloeiende vereniging hebben kunnen opzetten, met een steeds groter groeiend 

saldo op de rekening! 

de pc bezig ben in de vorm van beeld en vormgeving heb ik t
redactie van dit clubblad op mij genomen als ook het maken en bijhouden van de website,. 
Een paar van mijn hobby’s zijn o.a. tekenen en fotografie.  

Ik hoop jullie allemaal snel te mogen ontmoeten! Wellicht op de aankomende Paasshow, 
waarover verder in dit blad geschreven wordt. 
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Natuurlijk is het heel belangrijk om te weten wie de bestuursleden zijn. Daarom zal in de 
bestuurslid zich 

Mijn naam is Bianca van der Post, geboren in Rotterdam, wonende in Fijnaart, met mijn man, 

ebben we enkel rasloze katten gehad, maar 
nu wilden we toch specifiek voor een bepaald karkater gaan, daar onze rashonden 
schapendrijvers zijn en dus het “staar gedrag” hebben. Dit is voor vele katten een niet fijne 

j de Oci uit, die moedig is en ook wel als “hondse” 

De Oci’s kunnen perfect met onze honden overweg, ze spelen zelfs met elkaar. 

onze poes Vicky. 
Beiden zijn chocolate spotted en als kitten bij ons in huis gekomen, en bij voorbaat al 
selectief gekozen om mettertijd ook evt. mee te fokken. Daar ik ook al een paar nesten met 

d, vond ik het een leuk idee dat 

Kadir en Vicky hebben nu 2 nesten gehad. Met de kittens gaat het uitstekend, en we zijn ook 

 

Daar ik zelf al jaren actief ben binnen de rasvereniging van 3 van onze honden, zag ik het 
belang van een Ocicat vereniging ook zeker in. Dus toen het idee ontstond om iets dergelijks 
op te zetten, wilde ik daar graag aan meewerken. Ik ben ook super trots dat we in een redelijk 
korte tijd een bloeiende vereniging hebben kunnen opzetten, met een steeds groter groeiend 

de pc bezig ben in de vorm van beeld en vormgeving heb ik tevens de 
redactie van dit clubblad op mij genomen als ook het maken en bijhouden van de website,. 

ntmoeten! Wellicht op de aankomende Paasshow, 
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PRO PLAN de beste bescherming voor uw kat(ten) 

Het PRO PLAN assortiment bestaat uit kwalitatief hoogwaardige samenstellingen voor iedere 
levensfase en levensstijl van uw kat. De belangrijkste kenmerken van PRO PLAN producten zijn: 
 

Gebruik van vers vlees of verse vis in ieder product als hoofdingrediënt. 
PRO PLAN gebruikt vers vlees of verse vis als hoofdingrediënt in plaats van diermelen. Vers vlees of 
verse vis zijn kwalitatief hoogwaardige eiwitbronnen, doordat ze minder vaak verhit zijn. Dit 
bevordert de verteerbaarheid van het product en zorgt voor een betere opname door het lichaam. 
 

Bevat geen kunstmatige conserveringsmiddelen en kleurstoffen. 

PRO PLAN maakt uitsluitend gebruik van natuurlijke conserveringsmiddelen. En er zijn geen 
kleurstoffen toegevoegd aan de PRO PLAN producten. 
 

Uniek mixen voor iedere levensfase. 

OPTISTART – Kitten kip & rijst 
Aan PRO PLAN Kitten kip & rijst is de mix OPTISTART toegevoegd. Deze mix is gebaseerd 
op rundercolostrum, ook wel biest genaamd. Deze voedingsstof helpt de afweerreactie 
van kittens te ondersteunen en brengt een balans aan tussen de goede en slechte 
bacteriën in het darmkanaal. Op deze manier wordt het risico op infecties, diarree en 
ontstekingen in het snel geïrriteerde darmkanaal van het kitten verminderd.  
OPTISTART is niet toegevoegd aan Kitten Delicate. Colostrum is namelijk een extra 
eiwitbron. Bij Kitten Delicate willen we het aantal eiwitbronnen zo laag mogelijk 
houden, speciaal voor gevoelige kittens. 
 

OPTIRENAL – Alle Adult varianten, ook Delicate, After Care, Housecat en Light 

Nierproblemen vormen een belangrijke doodsoorzaak bij katten. Het 
volledige PRO PLAN Adult assortiment bevat de nieuwe mix OPTIRENAL, 
dat bestaat uit vitamine C en E, bètacaroteen, arginine en 
het omega-3-vetzuur EPA. Deze mix van ingrediënten heeft 
een positief effect op de nierfunctie. Onze samenstellingen 
zijn speciaal  
ontwikkeld om de nieren bij volwassen katten te  
beschermen  
en het verouderingsproces te vertragen. 
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LONGEVIS – Vital Age 7+ 

Voor katten vanaf 7 jaar is er Vital Age 7+ met de gepatenteerde mix LONGEVIS. Deze 
mix heeft aangetoond het gezonde en jeugdige leven van oudere katten te verlengen. 
Het heeft een positieve invloed op de huiddikte, het versterkt het immuunsysteem en 
helpt de eerste tekenen van veroudering tegen te gaan. 
 

Nutritioneel hoogwaardige natte voeding. 

Met de PRO PLAN blikjes kunt u uw kat(ten) nutritioneel verantwoord verwennen. De voeding 
combineert een uitzonderlijke goede smaak met een hoge nutritionele voedingswaarde. 
 

 

 

 

 

Voor meer informatie over PRO PLAN en de verkooppunten  kunt u kijken op  

www.purina-proplan.nl.  

Bent u een cattery en benieuwd naar de mogelijkheden? Stuur dan een e-mail naar 

breederteam@purina.nestle.com of bel GRATIS 0800 – 022 83 83. 

 
OCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCI    

 
 
 

 
SKB Voilierebouw & Diervoeders 

www.skb-voiliere.nl 
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Wist je dat: 

- Er voor de de dag voor de speciale show, dus zaterdag 11 april 2009, helpende 
handen nodig zijn? 

- Er op die speciale show op zondag 12 april 2009 door het bestuur aandacht wordt 
besteed aan de nieuwe showmensen? 

- Er al vergevorderde plannen zijn voor een Ocicat-ontbijt, dan wel lunch op die dag? 
- Op die dag door de club voor koffie en thee wordt gezorgd? 
- Nieuwe ideeën altijd welkom zijn? 
- Onze adverteerders ook bij deze show betrokken worden? 
- Er op die dag in de catalogus van Mundikat geadverteerd kan worden? 
- Dat die advertenties zowel de club als de individuele fokkers kunnen behelzen? 
- Mundikat voor hun poster mooie foto's zoekt met een hoge resolutie? 
- Als je zo'n foto hebt, je contact met het secretariaat kunt opnemen? 
- Dit natuurlijk wel voor eind januari 2009 dient te gebeuren? 
-  

 
OCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCI    

 



 

Dag katje, dag…! 

Soms zijn er redenen waarom je n
cattery gaat het meestal om poezen of katers waar niet langer mee gefokt wordt. Of als er 
wrijving binnen een groep ontstaat, zodat een kat het onderspit delft. Ook een huiselijke 
situatie kan veranderen: een kind wordt geboren of een partner gevonden die allergisch voor 
katten blijkt te zijn, waardoor er ongewild negatieve aandacht richting de kat gaat. 

Gelukkig worden voor deze katten nieuwe tehuizen gevonden. 

In "kattenwereld-termen" wordt dat 
kenmerken in dat nieuwe thuis: is de kat kinderen gewend, wel of geen andere katten, kan en 
wil het beestje veilig naar buiten?

Het afscheid is van beide zijden vaak moeilijk, maar als er wat tijd verst
voor de kat meestal heel goed. Ze bloeien weer op door alle positieve aandacht.

Het blijft emotioneel een moeilijk punt, maar verstandelijk beredeneerd is het de beste weg.

Via deze weg wil de Ocicat Club Holland je erop attent maken 
de bemiddeling een beroep kunt doen op de club. Mocht er een Ocicat zijn die je huis 
wil/moet verlaten, verwittig dan in elk geval de fokker en de club, zodat deze kat niet op een 
"kat-onwaardige" manier over het internet gaat 
mogelijkheid hebt om (eventueel op termijn) een herplaatser een nieuw thuis te kunnen 
geven, neem dan gerust contact op met het secretariaat. We zijn je graag behulpzaam 
binnen redelijke grenzen. 

 

 

 

 

 

 

 

OCIOCIOCIOCIOOCIOCIOCIOCIOOCIOCIOCIOCIOOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCICIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCICIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCICIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCI

 

 

 

 

8 

Soms zijn er redenen waarom je nog tijdens het leven afscheid neemt van je kat. Binnen een 
cattery gaat het meestal om poezen of katers waar niet langer mee gefokt wordt. Of als er 
wrijving binnen een groep ontstaat, zodat een kat het onderspit delft. Ook een huiselijke 

nderen: een kind wordt geboren of een partner gevonden die allergisch voor 
katten blijkt te zijn, waardoor er ongewild negatieve aandacht richting de kat gaat. 

Gelukkig worden voor deze katten nieuwe tehuizen gevonden.  

termen" wordt dat vaak een herplaatser genoemd. Soms zoek je specifieke 
kenmerken in dat nieuwe thuis: is de kat kinderen gewend, wel of geen andere katten, kan en 
wil het beestje veilig naar buiten? 

Het afscheid is van beide zijden vaak moeilijk, maar als er wat tijd verstreken is, blijkt het 
voor de kat meestal heel goed. Ze bloeien weer op door alle positieve aandacht.

Het blijft emotioneel een moeilijk punt, maar verstandelijk beredeneerd is het de beste weg.

Via deze weg wil de Ocicat Club Holland je erop attent maken dat je voor beide kanten van 
de bemiddeling een beroep kunt doen op de club. Mocht er een Ocicat zijn die je huis 
wil/moet verlaten, verwittig dan in elk geval de fokker en de club, zodat deze kat niet op een 

onwaardige" manier over het internet gaat zwerven (of erger). En indien je de 
mogelijkheid hebt om (eventueel op termijn) een herplaatser een nieuw thuis te kunnen 
geven, neem dan gerust contact op met het secretariaat. We zijn je graag behulpzaam 

 
 
 
 

CIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCICIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCICIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCICIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCI

Kattengemak: 
www.kattengemak.nl 

 
 

og tijdens het leven afscheid neemt van je kat. Binnen een 
cattery gaat het meestal om poezen of katers waar niet langer mee gefokt wordt. Of als er 
wrijving binnen een groep ontstaat, zodat een kat het onderspit delft. Ook een huiselijke 

nderen: een kind wordt geboren of een partner gevonden die allergisch voor 
katten blijkt te zijn, waardoor er ongewild negatieve aandacht richting de kat gaat.  

vaak een herplaatser genoemd. Soms zoek je specifieke 
kenmerken in dat nieuwe thuis: is de kat kinderen gewend, wel of geen andere katten, kan en 

reken is, blijkt het 
voor de kat meestal heel goed. Ze bloeien weer op door alle positieve aandacht. 

Het blijft emotioneel een moeilijk punt, maar verstandelijk beredeneerd is het de beste weg. 

dat je voor beide kanten van 
de bemiddeling een beroep kunt doen op de club. Mocht er een Ocicat zijn die je huis 
wil/moet verlaten, verwittig dan in elk geval de fokker en de club, zodat deze kat niet op een 

zwerven (of erger). En indien je de 
mogelijkheid hebt om (eventueel op termijn) een herplaatser een nieuw thuis te kunnen 
geven, neem dan gerust contact op met het secretariaat. We zijn je graag behulpzaam 

CIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCICIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCICIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCICIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCI    
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Oci-promotie of wel Prom-Oci: 
 
Inmiddels wordt er hard aan de weg getimmerd om de Ocicat Club Holland en daarmee ons 
fantastische kattenras bekend(er) te laten worden. 
De eerste promotieartikelen zijn dan ook beschikbaar, dan wel te bestellen via het 
secretariaat. 
 
De clubflyer. 
Op shows zal onderstaande flyer met informatie over het ras en de club volop beschikbaar 
zijn. Indien je de flyer al toegestuurd wilt krijgen, stuur dan een aan jezelf geadresseerde en 
gefrankeerde envelop aan het secretariaat. Je krijgt dan per omgaande de flyer toegestuurd. 
 
Binnenkant:              

 
 
 
Buitenkant: 
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Ocicat-bier. 
Dit speciaal voor ons gebrouwen bier zal verkrijgbaar zijn op bestelling  
en op de Mundikatshow op 12 april 2009. Dit omdat er een  
houdbaarheidsdatum aan verbonden is en we er niet teveel op voorraad  
willen hebben (hoewel: investeer in alcohol, meer procenten krijg je nergens). 
 
 
 
 
 
 
Ocicat-kalender. 
Deze schitterende kalender voor 2009 met onze eigen Ocicats is na te bestellen via de 
redactie. 
 

   
 
 
 
Mok met clublogo. 
Een grote mok met daarop het clublogo.  
     
Er is voor gekozen om het clublogo midden op de beker te plaatsen, recht tegenover het oor, 
zodat deze zowel bij links- als rechtshandig gebruik deelt te zien is.  
 
De mok is 9,5 cm hoog en 7,5 cm in doorsnee en is onder een Senseo-apparaat te 
gebruiken. 
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Vlag of spandoek. 
Beide artikelen zijn via het secretariaat te bestellen.  

 
 
 
 
Prijzen zijn bij het secretariaat op te vragen.  
Er wordt nog bekeken hoe de mok en het bier kunnen worden verzonden.  
Dat betekent voorlopig dus dat deze artikelen alleen verkrijgbaar zullen zijn op shows waar 
de Ocicat Club Holland vertegenwoordigd is of af te halen zijn. Neem ook hiervoor even 
contact op met het secretariaat. 
 
 
 
 
OCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCICIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCICIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCICIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCI    

 

 
http://www.overlaet.nl/ 

 

 

 

 

 
www.mcmates.com 
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ChatCat: 
 
In deze rubriek willen we iedereen steeds laten kennismaken met een andere Ocicat.  
 
Hallo Allemaal, 

Mijn naam is Marlin, en ik woon bij Klaas en Joyce in Haskerhorne.    

 

 

 

 

 

 

 

Vreemde plaatsnaam he; dacht ik ook toen ik er voor het eerst kwam, het bleek dan ook 
helemaal in Friesland te zijn! Ik ben geboren bij Bianca v.d. Post op 9 Juli 2008. Mijn papa 
heet Kadir en mijn mama heet Vicky.  Ik bleek een echte bikkel te zijn (ik heb maar een bal) 
en hierdoor werd Klaas helemaal verliefd op mij en mocht ik bij hun komen wonen.  

Gelukkig woon ik hier niet alleen, ik zal ze allemaal even kort voorstellen. Als eerste 

Minka ( HTK) een hele lieve blauw cyperse poes, die mij heel goed opvoedt en ik elke stap 
achterna loop. En dan hebben we een witte kater (Britse Korthaar, hij is wel doof hoor, maar 
daar moet je t niet over hebben want dat vind ie nie leuk!) Bram heet ie en hij is altijd in voor 
ongein en kattekwaad! Er loopt ook nog een verwaande zwarte poes (Maine Coon) door mijn 
huis, Djale heet ze; ik snap haar niet zo goed, en praat dan ook niet zoveel met haar. En 
gelukkig hebben wij ook nog andere dieren dan alleen katten. Namelijk honden, allereerst 
Clooney (Gos D’atura Catala); een hele lieve reu die mij heerlijk wast als ik bij hem kom 
liggen en mij goed corrigeerd als ik er met de verkeerde speeltjes vandoor ga! En last but no 
least: Izzy (Australian Kelpie) mijn vriendje voor het leven; een heel lief zwart teefje waar ik 
echt niet zonder kan. Nou jullie weten wie ik ben en waar ik woon zal ik jullie een kijkje geven 
van een dag uit mijn leven: 

Ik word wakker van mijn baasje Klaas die de lichten aan doet, hij is altijd zo vroeg! Lig ik net 
lekker bij te komen van mijn nachtelijke racepartijtje komt hij me wakker maken. Maar ik krijg 
gelukkig een stukje kaas en een aai over m’n bol. En als ik geluk heb kan ik ook een slokje 
sinaasappelsap meepikken. Hierna ga ik weer rustig slapen, en wacht tot m’n vrouwtje 
wakker wordt. M’n vrouwtje is er; Jippie!! Even lekker kroelen en snaaien wat er te snaaien 
valt. 

En daar is ze dan Izzy!!  

Goeiemorgen, lekker geslapen; ikke wel! Heerlijk ze gaat me eerst even wassen, en daarna 
even racen door het huis! Maar helaas dan gaat ze weg; mn vrouwtje heeft het dan over 
uitlaten, het zal wel, ik mag nooit mee! Ik draaf nog even snel naar boven om ze door het 
raam te kunnen zien, daar gaan ze.  
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Oh ja ik heb namelijk een prive kamer boven waar ik zo vanuit de 
kamer kan komen. M’n baasje heeft dit voor mij gemaakt toen ik er net 
was, en ik ben er heel blij mee.    

 

 

 

 

Hee wat zie ik daar wat heeft m’n vrouwtje nou gedaan??  
Er hangen allemaal vreemde digen aan de wand, en staan  
andere dingen in de vensterbank. Eens even van dichtbij  
bekijken. Een soort snoer met een glimmende dingetjes,  
best gaaf! Eens kijken of die ook mee naar boven kunnen,  
naar mijn kamertje. Kom Bram: trekken!! Nou die zit ook  
goed vast; maar even wat anders proberen. Dat glimmende  
ding wat in de vensterbank staat; Minka tikt er al dapper  
tegen aan. En ja dat wil; hij valt met een plok op de grond,  
en begint te rollen. Jippie; een nieuwe bal, bedankt vrouwtje! 

 

 

He daar zijn ze al weer! Izzy kom, gaan we spelen met m’n nieuwe bal. Oh , oh wat is mijn  
vrouwtje aan het moppperen; potvedikkemie; mijn kerstlampjes naar de bliksem, en he waar 
zijn de kerstballen?? Marlin, Mika en Bram roept ze boos! Wat is dit nou; dit is niet om te 
spelen, dit is versiering! Nou ja sorry hoor dat had je ook niet verteld hihi! 

 

Tot de volgende keer met meer kattekwaad!! 

Xx Marlin 

 

 
 
 
 
    

OCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCI    

    

    

    

    

http://www.drukkerijbuuts.nl/ 
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Veterinair: 

 
 

Vermageren bij de kat 
Drs. Patrick Kontzen, dierenarts, verbonden aan WHG Dierenziekenhuis Rotterdam, 
Pascalweg 4,3076 JP Rotterdam, T 010-4925151; www.whgdierenartsen.nl 
N.B. 
De teksten van onze hand-outs zijn vervaardigd niet alleen aan de hand van 
wetenschappelijke literatuur, maar ook van onze eigen inzichten op basis van persoonlijke 
ervaringen. Daarom kan de informatie voor een deel afwijken van de gangbare literatuur. 
Vermageren bij de kat kun je in principe indelen in bewust laten vermageren of vermageren 
door een medische aandoening. De reden om een kat bewust te laten afvallen, is natuurlijk 
dat de kat te zwaar is. 

 
Fig 1. De te dikke kat 
Een te zware kat heeft een grotere kans op suikerziekte. Ook is het voor het 
bewegingsapparaat en het hart en de longen beter als een kat niet te zwaar is. Als je een kat 
wil laten afvallen, moet je niet de illusie hebben dat dit heel snel kan en moet gebeuren. Als 
je een kat namelijk te snel wil laten afvallen, kan het zo zijn dat er eventueel leververvetting 
kan optreden.  
Er zijn een aantal mogelijkheden om een kat te laten afvallen. Wat minder voer geven, 
stoppen met tussendoortjes en meer beweging. 
Er zijn legio speeltjes op de markt. Ook bestaan er activiteitsballen, waarin je de brokjes kunt 
stoppen, zodat de kat wat moet werken om aan zijn/haar voer te komen. Wil een kat niet uit 
zichzelf spelen, dan is het advies om samen met hem/haar met een speeltje te spelen. 

 
Fig. 2. Ad libitum voeren 
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Fig. 3. Spelen met de kat 
Het vermageren van een kat ten gevolge van een medische oorzaak, is eigenlijk een 
aspecifiek symptoom. Dit wil zeggen dat er niet slechts één oorzaak is aan te geven voor 
vermageren bij een kat.  
Vermageren ten gevolge van een medische oorzaak kan om een aantal redenen: 

1. te weinig energie opname door anorexie of door een aandoening van het  
2. maagdarmkanaal (het probleem kan gelokaliseerd zijn vanaf de bek tot en met de 

hele darm),  
3. te hoog energieverbruik,  
4. energieverlies.  

Het zou te ver voeren om alle oorzaken waardoor een kat kan vermageren, te bespreken, 
omdat er veel redenen zijn om te vermageren en omdat er veel redenen zijn waarom een kat 
anorexie kan vertonen (zie onder punt a). 
Ad a)  Een kat kan om veel verschillende redenen anorexie vertonen. Anorexie wil zeggen 
dat een kat niet of maar weinig eet. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: nierfalen, een bacteriële of 
virale infectie, pijn, hypokaliemie (te laag kaliumgehalte in het bloed), koorts en zo zijn er nog 
vele andere redenen waarom een kat kan stoppen met eten. Bij een bacteriële en virale 
infectie, waardoor een kat kan stoppen met eten, kun je bijvoorbeeld denken aan niesziekte. 
Bijvoorbeeld dat de kat hierbij koorts heeft of  in het geval dat de neus hierbij verstopt zit en 
de kat het voer niet meer (goed) kan ruiken.  
Ad b)  Een verhoogd energieverbruik waardoor een kat kan vermageren, zie je bij 
bijvoorbeeld hyperthyreoïdie (een overproductie aan schildklierhormoon waardoor de 
stofwisseling omhoog gaat; zie het bijbehorende artikel in de bibliotheek van WHG-nieuws) of 
bij een kat die één of meerdere tumoren heeft. Bij hyperthyreoïdie verbruikt een kat veel meer 
energie dan nodig is en hierdoor valt de kat flink af. Als een kat één of meerdere tumoren 
heeft, kan het zo zijn dat deze tumor(en) veel energie verbruiken, waardoor de kat kan 
afvallen. Het kan ook zo zijn dat de kat anorexie krijgt ten gevolge van één of meerdere 
tumoren en hierdoor afvalt.  
Ad c)  Bij energieverlies kun je bijvoorbeeld denken aan een kat die diabetes mellitus 
(suikerziekte) heeft (zie het bijbehorende stukje hierover in de bibliotheek van WHG-nieuws). 
Hierbij verliest een kat veel glucose (suiker) via de nieren in de urine. Dit is een reden 
waarom een kat met suikerziekte afvalt. Omdat een kat met suikerziekte zijn/haar glucose 
niet of nauwelijks in de cellen kan krijgen door een absoluut of relatief tekort aan insuline, is 
deze glucose dus niet beschikbaar voor de energievoorziening van de cellen. Daarom 
worden zijn/haar vet- en eiwitreserves aangesproken en dit is dus een andere reden waarom 
een kat met suikerziekte afvalt. Een aandoening in het maagdarmkanaal waardoor een kat 
kan vermageren, is EPI (exocriene pancreas insufficiëntie; zie het bijbehorende artikel in de 
bibliotheek van WHG-nieuws). Hierbij gaan er via de ontlasting voedingsstoffen verloren en 
dit zorgt ervoor dat de kat afvalt. 
Als een kat vermagert ten gevolge van een medische oorzaak, dan is het belangrijk om een 
goede anamnese af te nemen en een goed klinisch onderzoek te verrichten. Wat de 
anamnese betreft, is het belangrijk om te vragen hoe de eetlust is (meestal goed tot 
vraatzucht bij suikerziekte en hyperthyreoïdie), hoe het met het drinken en urineren gaat (bij 
suikerziekte veel drinken en veel plassen, bij hyperthyreoïdie ook vaak veel drinken en veel 
plassen), hoe de ontlasting is (bij EPI grote hoeveelheden, stopverfachtig, grijzig gekleurd), 
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of de kat braakt (bijvoorbeeld bij chronisch nierfalen en bij hyperthyreoïdie (in dit laatste geval 
door de vraatzucht)), of de kat lusteloos is (bijvoorbeeld bij suikerziekte en bij chronisch 
nierfalen), of de kat nerveus/onrustig is (bijvoorbeeld bij hyperthyreoïdie), of de kat diarree 
heeft (bijvoorbeeld vermageren ten gevolge van een chronische darmontsteking). Er zijn nog 
meer vragen die tijdens het afnemen van de anamnese gesteld kunnen worden. 
Het klinisch oftewel lichamelijk onderzoek houdt het nakijken van de hele kat in. Vervolgens 
kan er verder onderzoek worden verricht. Dit kan bloedonderzoek/urine 
onderzoek/rőntgenonderzoek van borstholte/buik/echo onderzoek van borstholte/buik. De 
verdere onderzoeken hangen af van het verhaal dat verkregen is bij de anamnese, de 
bevindingen bij het klinisch onderzoek.  Resultaten die bij verder onderzoek worden 
verkregen, kunnen ook weer aanleiding geven tot nog meer onderzoek. 
Samenvattend kan gesteld worden dat een kat die vermagert ten gevolge van een medische 
oorzaak, goed onderzocht dient te worden, zodat deze oorzaak achterhaald kan worden. Pas 
dan kan er iets over de prognose (vooruitzichten) en over een eventuele therapie worden 
gezegd. 
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OciRubriek:  Variëteiten: 
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Shownieuws: 
 
Onder dit kopje valt deze keer heel wat te vertellen.  
Op 28 september jl. is in Nijmegen een kattenshow gehouden door Neocat.  
Er waren verscheidene Ocicatten te bewonderen, deels uit onze eigen gelederen, deels uit 
de Nederlandse Ocicat Ras Vereniging. Er werden ook examens voor keurmeesters 
afgenomen. Tijdens deze show heeft Gonnie Voorhout bewezen dat zij de Ocicat inmiddels 
voldoende heeft leren kennen om deze voortaan ook te mogen keuren. Wij zijn blij dat er 
weer een keurmeester aan het gilde is toegevoegd.  

 
Dit was de eerste show waar we als club vertegenwoordigd waren. Het was een prachtig 
gezicht om letterlijk de vlag in top te kunnen hebben. Ook kwam ons spandoek schitterend uit 
tegen de blauwe kooidoeken die Neocat gebruikte. Het leek wel alsof dit speciaal voor ons 
was gedaan. 
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Ons jeugdlid was ook op deze show present met haar jonge Ocicat, Rani genaamd. Zij 
schreef het volgende verslag: 
 
 
"Ik vond het een leuke dag. 
Maar ik moest wel vroeg op. 
En volgens mij vond Rani Rani Rani Rani het ook wel leuk. 
Dus de dag was helemaal geslaagd. 
  
Rani Rani Rani Rani had ook nog een prijs gewonnen, en je gaat eigenlijk voor de lol (dat weet ik ook wel) 
maar het is altijd mooi meegenomen. En omdat het de eerste keer is dat RaniRaniRaniRani wordt gekeurd 
en überhaupt de eerste keer is dat Rani Rani Rani Rani mee op show gaat, leerde ik ook gelijk alle eisen 
waar Rani, Rani, Rani, Rani, als Ocicat aan moest voldoen. Dus het was nog eens leerzaam. 
En verder waren er ook nog andere katten en katten liefhebbers, dus het was kei gezellig!! 
En wat ik ook nog leuk vond, was het promoten van de club en telkens weer het zelfde 
verhaal vertellen, wat ik op het einde van de dag helemaal uit mijn hoofd kende haha. 
Maar toen we alles nog moesten opruimen was het wel wat minder grappig. 
Wat een werk was dat. De vlag die we hadden opgehangen, het spandoek wat onder de 
kooitjes hing, de voerbakjes, de mandjes en de kattenbakken (dat was het minst leuke) en ga 
zo maar door. En dat allemaal voor 7 katten, en daarom waren we ook als een van de laatste 
weg. Maar wat ik nog het leukste vond was om iedereen te vertellen dat Rani Rani Rani Rani een prijs had 
gewonnen. 
Want daar was ik stiekem toch wel heel erg trots op.  
En ik heb nu al zin in de volgende kattenshow." 
 
Als dit geen verkapte sollicitatie is voor de volgende show, dan weten wij het ook niet meer… 
Maar natuurlijk wil het bestuur iedereen met een Ocicat (andere rassen mogen ook gerust 
mee naar show hoor!) graag kennis laten maken met het showgebeuren. Daarom heeft 
iedereen de uitnodiging gekregen om in te schrijven op de show van Mundikat op eerste 
Paasdag, 12 april 2009. Gedurende deze dag staan wordt een "gespotte" special gedaan, 
dus ook de Ocicat staat in het zonnetje. 
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Paasshow 2009: 
 
Deze (Fife-)show wordt in de Rijnhal in Arnhem gehouden. Voor degenen zonder 
showervaring hieronder even een aantal spelregels: 
 

Je kunt je als exposant voor deze show aanmelden via de volgende link: 
http://www.mundikat.nl./index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=105 
 
Aanmelden kan zolang er plaats is, maar uiterlijk tot 3 weken voor de show. 
Op het inschrijfformulier wordt gevraagd naar de kleur en EMS-code van de kat. Deze zijn te 
vinden op de stamboom. De katten beginnen afhankelijk van de leeftijd in klasse 11 (kittens 
van 3 tot 6 maanden), klasse 12 (kittens van 6 tot 10 maanden), klasse 9 (open klasse, dus 
alle "niet-geholpen" katten vanaf 10 maanden) of klasse 10 ("geholpen" katten vanaf 10 
maanden). 
Bij de naam van de kat geef je de naam op die ze op hun stamboom hebben staan. 
Er wordt gevraagd of je je wilt opgeven als steward. Dit zijn degenen die de exposanten 
komen waarschuwen dat hun kat bij de keurmeester dient te komen of zelf een kat naar de 
keurmeester brengen. Voor een eerste show is dit misschien niet het beste moment. Mocht je 
op de dag zelf besluiten toch te willen helpen, kun je je ter plekke ook nog bij de Mundikat-
organisatie melden. 
Bij opmerkingen/suggesties kun je bijvoorbeeld aangeven dat je bij of in de buurt wilt zitten 
van iemand, bijvoorbeeld de fokker van je kat. Alle leden wordt verzocht daar even "Ocicat 
Club Holland" te melden. Mundikat plaatst de leden dan zoveel mogelijk bij elkaar. 
 
Mundikat stuurt geen acceptgiro of zoiets. Je dient het inschrijfgeld dus zelf te betalen op 
rekening nr. 2358697, t.n.v. Mundikat TOC te Someren.  
 
Tarieven zijn te vinden op de website van Mundikat. 
 
Wel krijg je een bevestiging dat je kat is ingeschreven.  
 
Zoals ons jeugdlid al schreef begint de dag vroeg. De veterinaire keuring is namelijk van 7 tot 
8 uur. Bij deze keuring dien je het dierenpaspoort van de kat te laten zien, zodat je een 
geldige enting tegen katten- en niesziekte kunt laten overleggen. 
 
Nadat de kat gezond is verklaard, mag je naar de showruimte. De lege kooien staan 
opgesteld in zogenaamde carré´s. Dan begint het "opbouwen" van de kooi: het voorzien van 
gordijntjes (zodat de katten elkaar niet zien) en kleedje, mandje, voer-, water- en kattenbak. 
De club zorgt er die dag voor dat er voldoende gordijntjes en grondkleedjes aanwezig zijn. 
Daarna kan de kat eindelijk in zijn/haar kooi. 

Normaal gesproken moet je met de kat naar de keurmeester toe komen, maar omdat de 
Ocicat deze dag (mede) in de spotlights staat, krijgen ze een speciale behandeling: de 
keurmeester zal voor de keuring naar het carré komen. De keuringen zullen waarschijnlijk 
tussen 9 uur en half 11 plaatsvinden. 
Fife-shows onderscheiden vier categorieën. De Ocicat valt in categorie 3: Kortharen en 
Somali. 
  
Per categorie vindt een Best-In-Show plaats: kitten 3-6 maanden, kitten 6-10 maanden, 
castraat poes en kater, volwassen poes en kater, waaruit de beste volwassen wordt gekozen.  
Voor deze plaatsen worden de katten wel naar de normale keurruimte geroepen 
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Vooruitblik: 
Als bestuur zijn we hard bezig om alles voor die speciale show in orde te maken. Maar dat wil 
niet zeggen dat er geen tijd is om een nieuw nummer van de Ocicat Courant International uit 
te brengen. Er zal juist voor die tijd extra uitleg nodig zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


