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Voorwoord:    
 
Hallo allemaal, 
 
Op de eerste plaats wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor de mooie dagen met Pasen. 
Het was een heel succesvol weekeind. Er waren vele nominaties. En als klap op de vuurpijl 
was er ook nog een Best of Best van de familie Hindkjaer op allebei de dagen. 
En er waren ook leden die zich voor de club hebben ingezet zonder dat ze een Ocicat bij zich 
hadden. Er heerste een sfeer van saamhorigheid en respect maar vooral hulp naar elkaar 
toe. 
Dit was weer een knap staaltje clubliefde die aan de dag werd gelegd en daarom nogmaals 
allemaal heel hartelijk dank. 
 
Ook dank voor al diegenen die dit voor ons mogelijk maakten om zo naar buiten te komen 
zoals dat nu gebeurt. Onze oprechte dank aan adverteerders en sponsoren. 
De club in het geheel wordt gezien als een gezellige groep waar veel respect en waardering 
heerst. En dat op shows ook nog eens weet uit te stralen. 
 
Ik ben dan ook heel blij en een gelukkig man om al meer dan twee jaar de voorzitter te 
mogen zijn van een dergelijke club. 
 
Maar ja, waar hoogtepunten zijn, zijn er ook 
minder leuke momenten en zo'n moment is nu 
aangebroken. Onze penningmeester/webmaster 
Bianca van der Post heeft te kennen gegeven te 
stoppen met haar taken. We vinden het als 
bestuur en als club heel erg jammer dit te 
vernemen, maar respecteren haar besluit.  
Verder wensen we haar veel geluk en plezier met 
haar Ocicats toe. 
 
Maar ook de club moet verder. De shows en kittens wachten niet, dus mensen: volle kracht 
vooruit. 
 
Uw voorzitter, 
 
Henk van der Heijden. 
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Colofon: 
 
Voorzitter: 
Henk van der Heijden, bereikbaar via telefoon 
0412 – 645707 of e-mail: voorzitter@ociclub.nl 
Hij verzorgt tevens de PR (pr@ociclub.nl) 
 
Secretaris: 
Wiljo van der Heijden, bereikbaar via telefoon 
0412 – 645707 of e-mail: secretariaat@ociclub.nl 
Zij beheert tevens de ledenadministratie 
(ledenadmin@ociclub.nl). 
 
Penningmeester a.i.: 
Wiljo van der Heijden, bereikbaar via telefoon 
0412 – 645707 of e-mail: penningmeester@ociclub.nl 
 
Lid algemeen en redactie: 
Marlies Koorenneef, bereikbaar via telefoon 073 – 5516566 of e-mail:  
redactie@ociclub.nl. 
 
Niet bestuurstaken: 
Webmaster: Marieke Keijzers. Zij is bereikbaar via e-mail: webmaster@ociclub.nl. 
 
 
Copyright: Ocicat Club Holland  
 
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel 
van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming 
van de redactie. 
 
Plaatsing van brieven, advertenties en overgenomen kopij vallen buiten de 
verantwoordelijkheid van het bestuur en van de redactie. De redactie behoudt zich het recht 
voor artikelen en advertenties te weigeren zonder opgaaf van redenen. 
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Bestuursmededelingen: 
 
Tot 1 januari 2011 zal Wiljo van der Heijden het penningmeesterschap op zich nemen.  
Vanaf 1 januari 2011 zal Hans Blijleven deze taak gaan vervullen. 
De komende tijd zullen de leden die ondanks herhaalde verzoeken hun contributie voor 2010 
niet betaald hebben van de ledenlijst worden afgevoerd. 
Het ledenaantal staat nu op 40: 31 algemene leden, 2 ereleden, 4 gezinsleden en 3 jeugd-
leden. 
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Concept notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Ocicat 
Club Holland, gehouden op zondag 25 april 2010 in het Cityhotel te Oss. 
 
Aanwezig: Henk van der Heijden, voorzitter; 
 Wiljo van der Heijden, secretaris; 
 Sylvia Hoyk, lid; 
 Hartmut Hoyk, lid; 
 Jacqueline Blijleven, lid; 
 Hans Blijleven, lid; 
 Marieke Keijzers, lid; 
 Jacques van Heumen, lid; 
 Gonny Voorhout, lid; 
 George Voorhout, lid; 
 Marlies Koorenneef, algemeen bestuurslid en notuliste. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 Bianca van der Post, Fons Agterhuis, Suus van Erp en Erik Snijders. 
 
1. a. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 14.20 uur en heet iedereen hartelijk welkom. 
Omdat enkele leden nog niet aanwezig waren, is besloten de agenda op enkele plaatsen om 
te gooien. 
 
Daarna deelt de voorzitter mede dat Bianca op 16 april 2010 per e-mail aan het bestuur heeft 
laten weten wegens diverse omstandigheden per direct al haar taken neer te leggen.  
Op 22 april 2010 heeft het bestuur alle spullen bij haar opgehaald. Het is jammer dat we zo 
uit elkaar gaan na al het mooie werk wat Bianca heeft gedaan. We zoeken hierdoor dus een 
nieuwe penningmeester en eventueel leden algemeen. Ook kan gedacht worden aan 
wisseling van taken. We zoeken dus uitbreiding van het bestuur om de druk van alle taken te 
verdelen. 
 
Familie Hoyk wil graag helpen, maar beheerst de Nederlandse taal onvoldoende. 
 
Het huishoudelijk reglement van de club stelt dat de diverse bestuursleden geen dubbele 
taken mogen verrichten. Op dit punt moeten we dus het huishoudelijk reglement aanpassen, 
zeker als er zich niemand aanmeld als bestuurslid. 
 
De secretaris legt in het kort uit wat de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester 
inhouden. 
 
2. Vaststelling van de notulen van 28-06-09 
De enige opmerking is dat de opening plaatsvond om 14.15 uur en niet om 15.15 uur. 
Daarna worden de notulen goedgekeurd. 
 
3. Ingekomen en uitgaande stukken 
De secretaris geeft een overzicht van de ingekomen en uitgaande post.  
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Tussenvraag: 
Sylvia Hoyk vraagt of de outcross-kittens op de website van een lid zijn? 
Dat klopt, van ons lid uit Bulgarije. Vandaar dat ze op de website staan. 
In Nederland krijgen deze kittens geen stamboom, maar een afstammingsbewijs. Deze 
kittens zouden dus eigenlijk de fok in moeten om de voordelen van deze outcross te 
benutten. Dit alles zou je eigenlijk met een groep moeten doen, alleen red je het niet. 
 
5. Jaarverslag secretariaat 
 
Bestuursvergaderingen 
Er hebben in 2009 twee officiële bestuursvergadering plaatsgevonden (15 februari en 
26 april). Voorafgaand aan de Paasshow en de Algemene Ledenvergadering heeft er 
veelvuldig contact plaatsgevonden tussen de bestuursleden. De communicatie verliep 
voornamelijk via telefoon en mail.  
Omdat op 28 juni Marlies Koorenneef als lid algemeen aan het bestuur is toegevoegd is op 
20 september afgesproken om sowieso maandelijks een bestuursupdate via de mail te 
houden. Dit is dan ook gebeurd in oktober, november en december. 
 
Ledenbestand 
In 2009 hebben we 16 aanmeldingen gehad. Daardoor kwam de teller voor het ledenaantal 
op 41 leden (zijnde 33 algemene leden, 2 ereleden, 5 gezinsleden en 1 jeugdlid). Aan het 
eind van het jaar hebben 2 leden hun lidmaatschap per 1 januari 2010 opgezegd. 
 
Kittenbemiddeling 
In 2009 zijn via de website meerdere nesten bemiddeld. 
Voor Duitsland 7 nesten, voor Nederland 6 nesten en voor Noorwegen 1 nest. 
 
Duitsland: - cattery Daywalkers Ocicats: 2 nesten 
 - cattery Ocicat Stars: 4 nesten 
 - cattery Ocicat von Elvellon: 1 nest 
Nederland: - cattery DDD Catmate: 1 nest 
 - cattery Escoburg/DDD Catmate: 1 nest 
 - cattery Ocidream: 2 nesten 
 - cattery Zebdaj: 2 nesten 
Noorwegen: - cattery Libitum: 1 nest 
 
Ocicat Courant International 
In 2009 is ons digitale clubblad tweemaal verschenen in A4-formaat en in kleur. De uitgave 
verscheen in de maanden augustus en december.  
Ook is er een speciale nieuwsbrief in verband met de Paasshow verzonden. 
 
Shows 
Op 15 februari werd er een show gehouden te Fijnaart door de NKFV. Onze club werd 
middels clubvlag, –spandoek, het eerste promomateriaal en Ocicats vertegenwoordigd. Hier 
werden de nieuwe blouses voor het eerst gedragen. 
 
Op de Mundikat show in Arnhem, 12 april, werd onze club met een clubstand (en vlaggen en 
spandoek) vertegenwoordigd, met het doel om de Ocicat als ras onder de aandacht te 
brengen.  
Tevens werden artikelen verkocht, waarvan de opbrengst de clubkas ten goede kwam. 
 
Felikat organiseerde haar jubileumshow op 6 september te Schiedam. Op deze show is voor 
het eerst een advertentie in de showcatalogus geplaatst. 
 
Natuurlijk zijn er meer shows geweest waar onze club vertegenwoordigd werd door onze 
katten.  
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De volgende shows zijn bezocht door clubleden: 
DPC show te Rotterdam op 1 maart; 
ECF show te Rotterdam op 3 mei; 
Felis Belgica te Erps-Kwerps op 27 september; 
NLKV show te Ridderkerk op 25 oktober; 
DPC show te Wijchen op 1 november en 
Felikat show te Rijswijk op 15 november. 
 
Het jaarverslag is vastgesteld. 
 
6. Jaarverslag penningmeester 
 
Ledenbestand 
De meeste aanmeldingen uit 2008 liepen door tot  
31 december 2009. Daardoor werd in 2009 slechts 
inkomsten gegenereerd door middel van nieuwe leden.  
Het ingekomen lidmaatschapsgeld bedroeg € 370,--. 
Hiervan was € 175,-- voor doorlopende 
lidmaatschappen 2010. 
 
Kalenders 
Bianca van der Post heeft speciaal voor de Paasshow 
het assortiment kalenders uitgebreid door ook 
verjaardagskalenders te maken. Zowel de 
jaarkalenders als deze verjaardagskalenders vonden 
gretig aftrek. Totaal hebben de kalenders € 210,79 
opgebracht. Er is een schitterend financieel resultaat 
uit deze prachtig ontworpen promotie voortgekomen. 
 
Advertenties 
De inkomsten uit advertenties is € 240,--. Dit zijn voor het ene deel advertenties die wij 
plaatsten van onze adverteerders op de website en in de Ocicat Courant International. Het 
andere deel was advertenties die met de Paasshow te maken hadden. De uitgave bestond 
uit € 62,50 voor een advertentie in de catalogus van Felikat. Op deze show waren 
verschillende Ocicats van onze club aanwezig. 
 
Sponsoring 
Het sponsorcontract met Pro Plan liep nog door vanuit 2008 (is voor 2 jaar afgesloten). 
Vandaar dat daar geen inkomsten uit voortvloeien. 
 
Promotiemateriaal 
Er is ook voor een klein bedrag aan promotiemateriaal verkocht. Dit omvat o.a.: mokken, 
bier, petjes, T-shirts, kaarten, magneten. 
 
Afsluiting boekjaar 
We zijn trots te kunnen melden dat we het boekjaar hebben kunnen afsluiten met een positief 
saldo, namelijk € 899,66. 
 
Het jaarverslag is vastgesteld. 
 
Medegedeeld wordt dat er een kaart voor Bianca van der Post is gekocht waar het bestuur 
een tekst ingeschreven heeft om haar te bedanken voor alles. Ook willen we een irischeque 
voor haar halen. De kaart kan door iedereen worden ondertekend.  
 
Hierna volgt een pauze waarin de kascommissie de gelegenheid krijgt de papieren na te 
kijken. 
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7. Verkiezing kascontrole commissie 
Voor volgend jaar stellen Sylvia en Hartmut Hoyk zich beschikbaar als 
kascommissie. Als reserve biedt Jacques van Heumen zich aan.  
 
8. Verslag kas commissie 
In de pauze heeft de kascontrole plaatsgevonden. De kascommissie 
geeft aan dat een en ander lastig te overzien was. Ze hebben echter 
alle papieren goedgekeurd en dit op schrift gesteld. Dit papier is aan 
het bestuur overhandigd. 
 

9. Paasshow 
Alle aanwezigen waren ook op de Paasshow. Kort samengevat: Het was geweldig! 
Familie Hindkjaer is met hun kater Frej op zowel eerste als tweede paasdag Best of Best van 
de hele show geworden. Zij hebben hun complimenten uitgesproken over de organisatie van 
de dag en de aanwezigheid van het bestuur en enkele leden tot het einde van de show. 

 
1. b. Bestuursverkiezing / 4. Bestuursmededelingen 
Zijn er mensen die toe willen treden tot het bestuur? 
Hans Blijleven geeft aan dit jaar door drukte geen tijd te hebben, maar dat hij per 
1 januari 2011 het penningmeesterschap op zich wil nemen. 
Tot 1 januari 2011 zal Wiljo interim penningmeester zijn. 
 
1. c. Wijziging huishoudelijk reglement 
Het aanpassen van het huishoudelijk reglement stellen we uit tot de Algemene 
Ledenvergadering 2011. Dan wordt het punt opnieuw op de agenda gezet en kunnen alle 
leden daar van tevoren over worden geïnformeerd. 
  

10. Advertenties 
Is het adverteren in showcatalogi bevallen? 
Dat is moeilijk aan te geven. Voor leden is het een stukje herkenning.  
Voor bezoekers/exposanten is het duidelijk dat er Ocicats aanwezig zijn.  
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Adverteren terwijl er niemand van de club aanwezig is, is niet slim. Dan zou men kunnen 
gaan zoeken naar Ocicats die niet aanwezig zijn en op die manier kun je negatieve publiciteit 
krijgen. 
Is adverteren in bijvoorbeeld het Neocatmagazine een idee? Natuurlijk, maar advertenties 
kosten geld. We willen met zoiets wachten tot er een betere financiële basis is. Ook willen we 
graag iets voor de leden kunnen doen (zoals op de Paasshow een “goodie bag”, eten en 
drinken). 
Adverteren is ter promotie van de club en het ras. We gaan hier dus mee door. Mochten 
leden naar shows gaan: s.v.p. doorgeven aan het secretariaat. 
 
De voorzitter deelt mede dat onze hoofdsponsor ProPlan heeft aangegeven het contract te 
willen voortzetten tot eind 2011. Daarna willen ze overgaan op jaarcontracten. 
 

11. Rondvraag 
Gevraagd wordt of de leden nog wensen hebben. Dat is niet echt. 
Het bestuur denkt zelf aan promomateriaal, de inkoop moet verantwoord zijn. Kopen van 
grotere aantallen is vaak goedkoper dan kleine aantallen. Mokken: eerste jaar met clublogo. 
Idee om elk jaar een andere te maken. 
 
Gonny: 
De eerste verjaardagskalender was erg mooi, maar wat saai. Dat mag vrolijker, meer kleur.  
 
Marieke: 
Zij wil het webmasterschap overnemen en heeft Hans Blijleven bereid  
gevonden om assistent-webmaster te worden. 
 
Jacqueline: 
Wie gaat naar welke shows? Zelf gaan ze op 16 mei naar Alkmaar (Felikat)  
en mogelijk op 13 juni naar Boxtel (Mundikat) en in september naar Schiedam (Felikat). 
Henk, Wiljo en Marlies gaan in september naar Nijmegen. 
 
Sylvia: 
Zijn er regels om een lid te royeren? 
Als club kunnen we leden aanspreken op gedrag dat tegen de doelstelling van de club 
ingaat. In het ergste geval is een lid volgens de huisregels/statuten daarvoor te royeren. Ook 
smaad en laster zijn als club niet te accepteren. 
Het bestuur zal bestuderen wat in de statuten en het huishoudelijk reglement hierover 
vermeld wordt. 
De doelstelling van de club zullen we ook op de website gaan vermelden. 
 
Henk: 
Zijn er ideeën voor promotie artikelen? 

- Pennen bedrukken? Graag maar dan wel echte Oci-pennen, leuk en exclusief. 
- Briefopeners 
- Memoblokjes 
- Toiletpapier, postpapier, briefkaarten of kerstkaarten 

 
12. Sluiting 

 De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en deelname en sluit de 
vergadering om 17.00 uur. 
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SKB Volierebouw & Diervoeders 

 

 
 

www.skb-voliere.nl 
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Een nieuwe kalender 
 

 
Nadat Bianca het bestuur van de Ocicat Club had verlaten, 
rees de vraag wat te doen met de kalender. In de voorgaande 
twee jaren maakte zij die. Natuurlijk wilden we graag voor het 
aankomende jaar onze leden en andere geïnteresseerden 
weer een kalender aan kunnen bieden. Maar wie zou die 
maken? 
 
Uiteindelijk heb ik gezegd er graag een poging aan te wagen. 
Ik vind het erg leuk om foto's te bewerken. Ook maak ik graag 
collages voor verjaardagen, feestdagen en andere festiviteiten. 
 
Het was even puzzelen om de dagen in een rooster in elkaar te 
zetten en elke maand op de juiste dag te laten beginnen. 
Daarna was het kijken welke foto ik zou 
kunnen gebruiken.  
 
Natuurlijk zijn de foto's van de maand 
gebruikt, waarvoor dank aan alle 
inzenders. Daarnaast zijn er foto's door 
een aantal fokkers beschikbaar gesteld, 
speciaal voor de kalender. Ook dank 
aan hen. 
 
Het grootste “probleem” was om te 
kijken wat ik met de foto kon. Een 
enkele foto inspireerde ogenblikkelijk, 
andere moest ik even op me in laten 
werken.  
Alle foto's hebben me verleid tot een 
spel van componeren met elementen.  
Het resultaat: 12 maanden allen met 
foto's in een collage die, naar mijn 
mening, passen bij die tijd van het jaar. 
 
Ik heb 'm met veel plezier gemaakt en hoop dat u er met even 
veel plezier naar zult kijken en er gebruik van zult maken. De 
kalender is, zoals gebruikelijk, bij het secretariaat te bestellen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Marlies Koorenneef 

 
 
De kalender is verkrijgbaar voor € 9,--. Verzendkosten binnen Nederland bedragen: 
voor 1 exemplaar € 1,76, voor 2 exemplaren € 2,20, voor meer € 2,64. 
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Een kitten is een mp3-speler: 
 
Op 18 oktober 2009 organiseerde Royal Canin een symposium met het thema “gezondheid 
en gedrag in de cattery”. Het programma bestond uit de volgende lezingen: 

- Een kitten is een mp3-speler 
- De vruchtbaarheid van de poes 
- Verschil tussen sproeien en onzindelijkheid 
- Feline Infectieuze Peritonitis (FIP) 
- Huidschimmelinfecties bij de kat 

De leden van de redactie hebben – vanuit meerdere clubs – de gelegenheid gehad deze dag 
te bezoeken en willen hun opgedane kennis graag met jullie delen. 
 

* * * * * * * * * * 
 
Door mr. Ing. Iaira Boissevain werd de lezing “Een kitten is een mp3-speler” 
verzorgd. Het gehoor had zoiets van: dat is toch geen vergelijking? Het blijkt 
echter dat binnen de juridische wereld een kat gewoon als een “ding” wordt 
beschouwd. 
 
Iaira Boissevain is verbonden aan de Leerstoel Dier en Recht van de 
Universiteit Utrecht en verwijst naar de website www.praktischdierenrecht.nl. 
Zij vertelt dat we ons (Nederlandse) recht uit twee bronnen halen: de wet (en 
EU en verdragen) en de rechter. EU-regels zijn er bijvoorbeeld over chippen 
en quarantaine. Ons wetboek zegt weinig over dieren. Er is ook weinig over 
katten geprocedeerd, dus we zullen naar andere zaken moeten kijken. Ons 
rechtsysteem bestaat uit twee soorten recht: publiekrecht (tussen overheid 
en burger) en privaatrecht (tussen burger en burger). De koop en verkoop 
van kittens valt onder het laatste recht. De regels in het Burgerlijk Wetboek 
zijn van toepassing. Daarin staat de definitie van een koopovereenkomst: 
Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en 
de ander daarvoor een prijs in geld te betalen. 
 
Voor een koop geldt de conformiteitregel. Een product moet voldoen aan 
redelijke verwachtingen of moet voldoen aan wat is afgesproken. Toch kan 
dat moeilijk zijn.  

Er kunnen bijvoorbeeld specifieke afspraken zijn gemaakt over een paard, dat zij vruchtbaar 
moet zijn. Zoals elke fokker kan beamen is zo’n afspraak een gevaarlijke bezigheid. Maar het 
volgende kan ook voorkomen:  
 
Je hebt een leuk weitje met schaapjes. Omdat de lammetjes geboren worden als er veel 
toeristen zijn, zou dat een mooi lokkertje zijn. Dus zoek je een mooie en gezonde ram, zodat 
er in de lente veel lammetjes zullen zijn. Er worden echter oogloze lammeren geboren. De 
ram kon dekken, dus dat was geen probleem. Voor kinderen en bezoekers zijn die lammetjes 
zonder ogen geen prettig gezicht. Maar ze zijn – hard gezegd – prima om op te eten. Juridisch 
zijn er dus geen argumenten om de koop te ontbinden. 
 
Fokkers van dieren worden beschouwd als professioneel, de koper als leek. Er is dan sprake 
van dwingend recht. De koper van een kitten heeft consumentenbescherming. Als er zich 
binnen zes maanden een gebrek voordoet, ligt de bewijslast bij de fokker. De enige 
uitzonderingen zijn de aard van het product (kaas bij de supermarkt is geen halfjaar 
houdbaar) en de aard van het gebrek (een kitten is doodgereden). 
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Wat kan er redelijkerwijs van een fokker verwacht worden als er iets met een kitten aan de 
hand is? Dit valt uiteen in vier punten: 

- Herstel 
- Vervanging 
- Ontbinding koopovereenkomst 
- Aanvullende schadevergoeding 

 
Onder herstel vallen bijvoorbeeld dierenartskosten. Er kan gevraagd worden die te 
vergoeden tot de hoogte van de prijs van het kitten.  
Het wordt bezien als reparatiekosten, gaat het daarboven dan wordt vervangen. Bij 
vervanging kan een nieuw kitten worden geleverd. 
Bij ontbinding van de koopovereenkomst komt het kitten terug naar de fokker en krijgt de 
koper – op zijn verzoek – (een deel van) het geld terug. Er kan een aanvullende 
schadevergoeding worden geëist, maar dan moet de fokker aantoonbaar onzorgvuldig zijn 
geweest. 
 
Natuurlijk houdt het recht niet op na dat halfjaar. Redelijke verwachtingen, specifieke 
afspraken en aandoeningen blijven bijvoorbeeld een rol spelen. 
Het maakt niet uit of er slechts eenmaal een nestje wordt gefokt of vaker. 
 
Er wordt op deze manier veel op het bordje van een fokker 
gelegd, maar ook een koper heeft zijn plichten: 
onderzoeksplicht (bijvoorbeeld keuring door een 
dierenarts) en klachtplicht (twee maanden). Ook dient hij 
duidelijk te maken voor welk doel het product wordt 
aangeschaft en geldt zorgvuldig gebruik. 
 
Het beste is te voorkomen dat je moet voorkomen met je 
voorkomen. Fok daarom zorgvuldig, spreek geen vage 
garanties uit. Zo kun je geen garantie op de gezondheid 
van een kitten geven, maar bijvoorbeeld wel in je contract 
opnemen dat dierenartskosten hooguit vergoed worden tot 
de hoogte van de prijs van het kitten. Zorg voor een 
degelijk koopcontract. Geeft goede en volledige informatie, 
het beste schriftelijk. Bouw een reserve op: Reserveer een 
bedrag per kitten. Statistisch gaan dingen mis. 
 
Als het toch mis gaat vraag dan om een diagnose door een 
dierenarts of specialist. Blijf redelijk, praat rustig, ontken 
niet meteen, biedt aan te willen helpen, verzamel 
informatie en vermijd een rechtzaak.  
 

* * * * * * * * * * 
 
We hopen jullie zo een beetje op de hoogte te hebben gebracht van wetten rond de koop en 
verkoop van katten (in Nederland), maar ook hoe deze regels door de rechter worden 
toegepast. Ook hopen we dat de gedane handreikingen helpen problemen te voorkomen. 
 

 
OCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCI 
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Aan een Ocicat beginnen? 
 
Van enkele fokkers kregen we de vraag voorgelegd: hoe leg je aan iemand uit dat we een 
goed thuis voor onze kittens zoeken? We hebben daarom een en ander op papier gezet en 
een deel zal ook op de website worden gepubliceerd. 
 
Natuurlijk zijn er veel punten op te noemen waarom iemand een Ocicat wil aanschaffen. 
Maar het is goed van te voren de plussen en minnen tegenover elkaar af te wegen. 
 
Als u aan een huisdier wilt beginnen, dient dat een 
weloverwogen keuze te zijn en niet iets wat uit een 
opwelling voortkomt. Neem daarom rustig de tijd om alle 
positieve en negatieve zaken op een rijtje te zetten. Doe 
dit met alle leden van het gezin. 
 
Uw nieuwe huisgenoot zal uw liefde, aandacht en tijd 
nodig hebben. En dat voor een lange periode, want de 
Ocicat wordt gemiddeld tussen de 10 en 12 jaar oud. 
Bent u en uw gezin daartoe bereid? 
 
In haar boek “Mensenkatten” (uitgegeven door Karakter 
Uitgevers B.V., ISBN: 90-6112-091-8) geeft Anny 
Duperey een mooie beschrijving over de zaken die je 
moet bedenken voor je aan een kat begint. 
 
Zij schrijft: 
 
“Als je een dier in huis neemt, dan houdt dat automatisch in dat je je ervoor inzet om hem 
een zo goed mogelijk leven te geven, al naar gelang je middelen, wat er ook gebeurt, tot aan 
zijn dood. Eigenlijk is het zoiets als een huwelijk of adoptie. 
Aan de meeste huisdieren zit je vijftien tot twintig jaar ‘vast’. Met andere woorden: het is 
ingrijpend en voor je een huisdier je woning en hart binnenlaat moet je er diep over 
nadenken. Bega niet de fout om zoiets lichtjes op te nemen. Want het gaat om een heel 
eigen persoonlijkheid die zijn intrede doet, een kat-persoon…  
Kortom een wezen waarvan je het karakter met al zijn plussen en minnen moet ontdekken, 
waarmee je een zeer speciale, soms verrassende relatie moet opbouwen, die je vervolgens 
moet onderhouden en verdiepen, om nog maar te zwijgen over de normale zorg voor 
lichamelijk welzijn. Dat vraagt veel aandacht en inzet, want je moet je openstellen voor het 
wezen van dat dier waarvan je de geheimen niet kent.  
Als je geen geduld, doorzettingsvermogen, een gave om waar te nemen en tolerantie bezit, 
kun je het wel vergeten. Dat betekent ook dat je een evenwicht moet zien te vinden tussen je 
eigen manier van leven versus zijn of haar behoeften. Bovendien moet je je woning 
enigszins aanpassen.” 
 
Wat is de reden om aan een kat te beginnen? Die reclamekat die u zo leuk lijkt of omdat 
familie zo´n mooie kat heeft? Dan ziet het ernaar uit dat dit een impuls is en dat is niet aan te 
raden. 
 
Of willen uw kinderen een kat? Dan zult u daar als ouder toch achter moeten staan. Een 
(klein) kind kan de verantwoording die een kat met zich meebrengt niet volledig dragen. Een 
bakje voer en water klaarzetten is nog tot daar aan toe, maar wie verschoont de kattenbak? 
De komst van een kitten betekent ook dat u hem/haar uw huisregels dient te leren, maar uw 
kind(eren) ook moet leren hoe met zo’n diertje om te gaan. 
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Sta ook zeker stil bij het volgende: 
 
- Is een van uw huisgenoten allergisch voor katten? Of een goede vriend die veel bij u 

thuis komt? 
- U zult het een en ander aan moeten schaffen. Te denken valt aan een kattenbak, voer- 

en waterbakje, reismand (voor veilig vervoer naar de dierenarts bijvoorbeeld) en 
speeltjes. En terugkerende posten: het voer en grit.  

- Als uw kitten bij een goede fokker vandaan komt, is hij/zij volledig ontwormd, 2x ingeënt 
tegen kat- en niesziekte en eventueel gechipt. Het ontwormen dient elk half jaar opnieuw 
te gebeuren en de enting dient jaarlijks herhaald te worden. Indien nodig dient er ook een 
middel tegen vlooien toegediend te worden. 

- Een kitten/kat kan wel eens iets kapot maken in huis. Niet alle katten krabben aan uw 
meubilair, maar stel dat u een kat hebt die dat wel doet? 

- Uw kat zou iets kapot kunnen maken van uw gasten. Daarom is het verstandig daar iets 
voor te regelen met uw (WA-)verzekering. 

- Uw kat kan ziek worden. Denk eraan dat de kosten van een dierenarts behoorlijk kunnen 
oplopen.  

- Een kat verhaart. Daardoor zal er een keer meer gestofzuigd dienen te worden. 
- Een kat blijft niet stil in een hoekje zitten spelen. De speeltjes zult u overal in uw huis 

terugvinden. 
 
Indien bovenstaande punten geen bezwaren met zich meebrengen, komt de vraag of u een 
poes of kater wilt. Er doen nogal wat fabeltjes de ronde, daarom willen we de meest 
opvallende verschillen op een rijtje zetten. 
 
Een poes. 
 
Een poes kan meerdere keren per jaar krols worden. Voor ons mensen is het 
meest hinderlijke dat zij dan heel veel en hard mauwen en zich “vreemd” 
gedragen. Normaal begint de krolsheid als de poes op weg is om volwassen 
te worden maar er zijn Ocicats bekend die al met vier maanden voor het eerst 
krols werden. 
Indien u geen nest wilt dient u de poes weg te houden bij katers. Houd dus 
deuren en ramen in de gaten, want zo’n dame is slimmer dan u denkt en die 
kater van verderop wil haar maar wat graag van dienst zijn! 
 
De krolsheid kan worden voorkomen door de kat op een poezenpil te zetten, 
maar dit toedienen van hormonen kan gevaren met zich brengen, zoals een verhoogde kans 
op baarmoederontsteking en melkkliertumoren. 
 
De veiligste manier om krolsheid en kittens te voorkomen is castratie. U kunt samen met uw 
dierenarts bespreken wat de beste tijd is om dat te doen.  
 
Een kater. 
 
Een kater KAN in zijn groei naar volwassenheid gaan “markeren”. Hij laat 
dan plasjes achter op voor hem belangrijke plaatsen. Nu zult u daar buiten 
niet zo veel van merken, maar binnenshuis kan dat behoorlijk 
onaangenaam zijn. 
 
Vaak helpt het om de kater tijdig te laten castreren, maar ook dit is geen 
garantie dat uw kater dat niet zal gaan doen. 
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Is er verschil in de aanhankelijkheid, trouw? 

 
De Ocicat is erg gehecht aan zijn/haar mensen. Het maakt daarvoor 
niet uit of u een poes of een kater heeft. Wel merk je dat een poes haar 
eigen wil heeft, ze is dan ook dominanter naar uw andere huisdieren 
toe. Een kater is over het algemeen gematigder, gemoedelijker. Een 
goede fokker zal u meer over het karakter van een specifiek kitten 
kunnen vertellen (vanaf zo’n 5 weken).  
 
Oké, u wilt overgaan tot de aanschaf van een Ocicat.  
 

Waarom is een Ocicat dan zo duur? 
 
Voor de fokker begint het met de aanschaf van de moederpoes en eventueel de vaderkat. 
We zullen het niet hebben over hun voer, entingen, kattenbakkorrels enz. 
 
Meestal zal de fokker een vakkundig oordeel van een keurmeester over de kat willen 
alvorens hij/zij de kat voor de fok gaat inzetten. Inschrijving op een show kost geld, variërend 
van 20 tot 45 euro (afhankelijk van het soort show). De kat behaalt zijn/haar titel pas als hij/zij 
door meerdere keurmeesters is goedgekeurd, waarvoor dus normaal gesproken meerdere 
shows bezocht moeten worden. 
 
Door de meeste kattenclubs wordt voor fokken de FIV/FeLV-test voor beide ouderdieren 
verplicht gesteld. Een fokker kan ervoor kiezen om verdere testen te doen. Voor sommige 
rassen zijn bepaalde testen verplicht gesteld, omdat in die rassen bepaalde ziekten 
voorkomen. De Ocicat heeft dit gelukkig niet, hoewel sommige fokkers testen op HCM, PK 
en PRA. Voor de twee laatstgenoemde ziekten wordt een test gebruikt die voor de Abessijn 
is ontwikkeld. Er is nog geen test specifiek voor de Ocicat ontwikkeld.  
Natuurlijk kan de lijst van testen zo lang worden gemaakt als men zelf wil, er is altijd wel een 
dierenarts te vinden die daar aan mee wil werken. 
 
Iedere verantwoorde fokker wil de beste combinatie voor een nestje maken om daardoor het 
ras te behouden en te verbeteren. Soms heeft de fokker zelf een dekkater, soms niet of 
wordt er uitgeweken naar een andere dekkater. Die dekking zal dan betaald moeten worden. 
 
Soms wordt er bij de dierenarts een echo gemaakt. 
 
De moederpoes heeft tijdens de dracht en het opgroeien van de kittens ander voer 
nodig. Het is beter dat zij dan hoogwaardig kittenvoer eet omdat daarin bepaalde 
stoffen zitten die zij extra nodig heeft. 
 
Als de bevalling dan is aangebroken zijn er een aantal zaken nodig. Te denken valt 
aan een werpkist, een warmtemat, onderleggers, ontsmettingsmiddel en een 
weegschaal. Natuurlijk hoopt iedereen dat de kittens gezond geboren worden. 
Anders zal de dierenarts moeten worden ingeschakeld. Afhankelijk van het tijdstip (overdag, 
´s nachts, weekend) en wat er noodzakelijk is (in het ergste geval keizersnede) is daar een 
oplopend kostenplaatje aan verbonden. 
 
Net zo goed als het geld kost om een kind groot te brengen, zijn er ook kosten verbonden 
aan het opvoeden van een kitten: voer, ontwormingsmiddel, entingen, paspoortje, 
stamboom. En evenals bij het opvoeden van een kind: de tijd en energie die je erin steekt, 
vallen niet te berekenen. 
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Hoe zoek ik een goede fokker uit? 
 
U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken met een fokker om kennis te komen maken met 
hem/haar en zijn/haar Ocicats. Op die manier kunt u de katten in hun normale omgeving 
zien. Neem hiervoor de tijd, plan niet meerdere bezoeken aan verschillende cattery’s op één 
dag. Vooral als een cattery kittens heeft, kunt u ongewild een bacterie of virus meebrengen 
die gevaarlijk kan zijn voor de kittens. 
U kunt ook naar een kattenshow gaan kijken. Praat met eigenaren en informeer naar hun 
ervaringen met het ras. 
 
Stel uw vragen aan de fokker. Hij/zij zal ze graag beantwoorden. Ook zal hij/zij graag alle 
papieren van de ouder(s) laten zien. 
Spreekt een fokker je om wat voor reden niet aan, volg dan je gevoel en koop er geen kitten. 

 
De kittens dienen “in huiselijke sfeer” op te groeien. Vaak 
verblijven zij in de huiskamer en zullen daardoor wennen aan 
normale geluiden, zoals bijvoorbeeld de stofzuiger. 
Afhankelijk van de leeftijd dienen de kittens geaaid en 
geknuffeld te kunnen worden, zonder dat moeder te 
beschermend doet of de kittens angstig reageren. 
Het kitten dient er monter uit te zien, met schone oogjes, 
oortjes en neusje en achterwerk. 
 
De kittens zullen minimaal 12 weken bij de moeder 
verblijven. Natuurlijk eten de kittens al veel eerder zelfstandig
en zijn ze zindelijk, maar die “extra” weken zijn een heel 
belangrijke socialisatieperiode. Moederpoes (en eventu
andere huisgenootjes) leren de kittens in deze periode he
veel dingen die moeten of juist niet mog

 

ele 
el 

en.  
 

Er zijn niet altijd Ocicatkittens beschikbaar. De meeste cattery’s hanteren daarom een 
wachtlijst. 
 
U krijgt bij het ophalen van uw kitten zijn/haar reisdocumenten mee: het entingenboekje of 
paspoort, stamboom en eventueel de chipregistratie. 
De meeste fokkers zullen ook wat voer en de nodige tips meegeven. 
 
Thuis zet u de deur van de reismand open. U kunt laten zien waar de voer- en waterbak 
staan. Natuurlijk kunt u zich met vragen altijd tot de fokker wenden. Hij/zij zal ook graag van 
u horen hoe het met het kitten gaat. 
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www.vantilburg.nl 
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Wist je dat: 
 
- De nieuwe Ocicat jaarkalender 2011 weer gereed is; 
- Marlies Koorenneef deze versie heeft gemaakt; 
- Je de kalender kunt bestellen bij het secretariaat; 
- De prijs ongewijzigd is gebleven; 
- De zondag van de komende Paasshow al is gemarkeerd 

op de kalender; 
- Iedereen dus kan weten wanneer onze “clubdag” is; 
- Voor de kalender veel foto's van de "foto van de maand" 

zijn gebruikt; 
- Iedereen dus van harte uitgenodigd wordt 

om foto's aan te (blijven) leveren die voor dit 
soort doeleinden gebruikt kunnen worden; 

- Die foto’s dan liefst in groot formaat 
aangeleverd dienen te worden; 

- Goede ideeën voor nieuwe zaken altijd ingebracht mogen worden; 
- De Ocicat Club Holland op shows steeds herkenbaarder is door de 

advertentie in showcatalogi, onze vlag en onze folders; 
- Sommige clubs al uitkijken naar onze aanwezigheid; 

- Er soms met een beetje afgunst wordt gekeken naar de gezelligheidsfactor en eenheid 
binnen onze club; 

- Het door leden op prijs wordt gesteld dat zelfs als het bestuur niet aanwezig is op een 
show er toch een advertentie is geplaatst? 

 
OCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCI 

 
 

 
 
 
 
 

www.kattenrennen.nl 
www.katzenbehausung.de 
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De vruchtbaarheid van de poes. 
 
De volgende lezing werd uitgesproken door dierenarts drs. Martine Carrière-Bothof op het 
symposium “gezondheid en gedrag in de cattery”. 
 

* * * * * * * * * * 
 
De eerste krolsheid van de poes treedt op op een leeftijd tussen 4 en 18 
maanden en als ze zwaarder is dan 2,3 tot 2,5 kilogram. 
Of een eerste krolsheid vroeg of laat optreedt, is voor een deel erfelijk 
bepaald. De belangrijkste factor voor het optreden van de krolsheid is 
echter de duur van blootstelling aan daglicht (buitenpoezen) of voldoende 
kunstlicht (binnenpoezen). 
Bij buiten gehouden poezen zijn de seizoensinvloeden belangrijk bij het 
optreden van krolsheid. Het lengen der dagen in het voorjaar is het sein 
voor het lichaam om de cyclus te starten.  
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Bij poezen die altijd binnen zijn en altijd blootgesteld worden aan evenveel (of weinig) licht, 
kan de seizoensinvloed verdwijnen en zijn poezen soms het hele jaar rond krols. 
Indien een poes niet drachtig wordt of schijnzwanger is volgen de krolsheden elkaar op met 
intervallen van 2-3 weken.  
De krolsheidsperiode laat zich indelen in een pro-oestrus fase en een oestrusfase en duurt  
3-10 dagen. 
De pro-oestrus wordt gekenmerkt door krols gedrag zonder de kater te accepteren, vanaf het 
moment dat de poes een dekking toelaat spreekt men van de oestrus.  
In deze fase is er sprake van een maximale oestrogeen productie door de eierstokken. Na 
een of meerdere geslaagde dekkingen lijkt de krolsheid sneller op te houden dan wanneer 
de poes niet gedekt wordt. 
De rustperiode tussen twee krolsheden in noemt men de interoestrus periode. In deze 
periode zakken de oestrogeenspiegels terug tot normaal niveau. 
Bij sommige poezen evenwel overlappen krolsheden elkaar en lijkt er sprake te zijn van een 
aaneengesloten krolsheidsperiode. Dit fenomeen wordt wel nymfomanie of verlengde 
oestrus genoemd. In werkelijkheid is er sprake van kort op elkaar volgende cycli. Als de tijd 
dat er licht is korter wordt dan 4-6 uur per dag of in de winter volgt een periode dat de poes 
niet krols is, de anoestrus. 
 
Indien een poes gedekt wordt zorgt de vaginale stimulatie voor het 
vrijkomen van het hormoon GnRH dat er weer voor zorgt dat er een 
verhoogde afgifte van het LH hormoon ontstaat. Een dekking stimuleert 
een eisprong. 
Kunstmatig toedienen van GnRH geeft binnen 24 tot 48 uur na toediening 
ook een eisprong. 
Het aantal ovulaties (eieren die springen) is afhankelijk van de hoogte van 
de LH piek. De hoogte van de LH piek is afhankelijk van het aantal dekkingen, de tijd 
ertussen en de kwaliteit van de dekking (voldoende stimulatie). 
De tijd die verstrijkt tussen een dekking en een eisprong is afhankelijk van het aantal 
dekkingen en het aantal dagen dat de poes krols is bij aanvang van de dekkingen. 
Poezen die al een paar dagen oestrisch zijn hebben sneller een eisprong dan poezen die 
juist beginnen. Het lijkt erop dat poezen een aantal dagen oestrogeen “voorbehandeling” 
nodig hebben opdat een dekking een voldoende hoge LH piek geeft die kan leiden tot 
ovulatie. 
Optimaal is 4 dekkingen met 2-4 uur ertussen. Vaker dekken of over een langere periode 
verbetert de hoogte van de LH piek niet. 
Na ovulatie zal de krolsheid binnen 24-48 uur stoppen. 
Heel soms ovuleren poezen spontaan zonder dekking. Dit gebeurt wel eens bij oudere 
poezen en in cattery´s waar de katers in de zelfde ruimte verblijven als de poezen. 
 
Deze poezen vertonen na de krolsheid een stijging van het hormoon progesteron en zullen 
24-45 dagen niet meer krols worden. 
 
Indien eitjes ontstaan bij de eisprong niet bevrucht worden of zich niet innestelen in de 
baarmoederwand ontstaat een soort schijnzwangere periode die korter duurt dan een 
normale dracht, 25-45 dagen. 
 
Na een succesvolle dekking ontwikkelen de embryo’s zich 4-5 dagen in de eileiders en gaan 
dan rondzwerven door de baarmoederhoorns (zelfs van de ene kant naar de andere) en rond 
de 12-16 dagen na de eerste dekking nestelen de embryo’s zich in de baarmoederwand. 
Totale dracht duurt zo’n 64 dagen. 
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Uitstel van krolsheid: voor- en nadelen. 
 
Van oudsher wordt de krolsheid bij een poes uitgesteld door het gebruik van 
hormoonpreparaten als de poezenpil. Deze hormonen (progestativa) hebben evenwel in 
sommige gevallen ernstige bijwerkingen.  
Bij langdurig gebruik liggen een baarmoederontsteking en melkkliertumoren op de loer. Het 
extreem opzwellen van alle melkklieren (Dolly Parton syndroom) kan al na eenmalig gebruik 
van de pil ontstaan.  
Dit gebeurt soms zelfs bij katers die vrouwelijke hormonen kregen toegediend. 
Deze complicaties van hormoongebruik staan een succesvolle carrière als fokdier in de weg. 
 
Om bovengenoemde reden wordt op dit moment veel gebruik gemaakt van een 
hormoonimplantaat genaamd suprelorin. Dit medicijn is niet geregistreerd voor het gebruik 
bij de kat en er is nog onvoldoende onderzoek naar de effecten bij de kat. De ervaringen van 
gebruikers zijn bijzonder wisselend. In de toekomst komt er wellicht een soortgelijk preparaat 
dat betrouwbaarder resultaten geeft bij de poes. De krolsheid wordt dan echter voor wel twee 
jaar uitgesteld, hetgeen in de vruchtbare leeftijdsspanne van een poes wel erg lang is. 
 
Stimulatie van de vagina waarbij een dekking wordt nagebootst leidt tot ovulatie en daarmee 
uitstel van de krolsheid van 25-45 dagen. 
 
Wat als de poes niet drachtig wordt? 
 
Het is van belang een lijstje van mogelijkheden af te gaan. 
 
x Is de gebruikte kater werkelijk vruchtbaar? 
x Zijn er voldoende echte dekkingen geweest binnen een tijdsbestek 

van 16 uur en op het juiste moment van de krolsheid? 
x Is de algemene gezondheid van de poes in orde? 
x Hoe zijn de omstandigheden in de cattery (voeding, licht, hygiëne, 

stress, parasieten, entingen)? 
x Kan er sprake zijn van een virusinfectie? 
x Wordt de poes binnen 2 weken weer krols? (geen ovulatie) of 

duurt het langer: wel eisprong 
- een progesteron bepaling 1 week na dekking kan mede helpen 
bepalen of een eisprong heeft plaatsgevonden. 

x Is er sprake van een baarmoederontsteking? 
- Hierbij kan een echo en bloedonderzoek zinvol zijn. 

 
Als alles in orde lijkt moet er soms een kijkoperatie aan te pas komen om de oorzaak van het 
niet drachtig worden te bepalen. Soms kunnen eileiders niet goed aangelegd zijn 
bijvoorbeeld. 
 
Betekent een baarmoederontsteking het einde van de fokcarrière van de poes? 
 
Niet per definitie. Er zijn op dit moment behandelmethoden voorhanden die meer succes 
opleveren dan in het verleden. 
 

* * * * * * * * * * 
 
De overige lezingen van het door Royal Canin op 18 oktober 2009 georganiseerde 
symposium houdt u nog van ons tegoed. 
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www.overlaet.nl 
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Vooruitblik: 
 
Ons schitterende ras begint toch wel iets bekender  
te worden. De clubwebsite wordt goed bezocht en de  
kittens verhuizen ook naar mensen die aan hun eerste  
Ocicat beginnen. 
We hopen dat nog veel mensen de Ocicat zullen gaan  
waarderen. 
 
We hopen dat iedereen een goede vakantie mag hebben (of heeft gehad) waarin voldoende 
ontspanning wordt (is) gevonden om daarna weer volop voor de katten aan de gang te 
kunnen gaan. 
Want het blijft nog steeds zo dat een hond een baas heeft, maar een kat personeel! 
 
Graag horen we van iedereen als hij/zij met een Ocicat een show bezoekt, zodat we tijdig 
een advertentie in de showcatalogus van die betreffende club kunnen laten plaatsen. 
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