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Voorwoord:    
 
Beste Ocicatliefhebbers, 
 
De afgelopen paar maanden ben ik in de prettige omstandigheden geweest weer een 
heleboel Ocicats te hebben mogen leren kennen of katten en hun baasjes terug te zien. 
Soms op een show, soms bij mensen thuis. Dat was natuurlijk heel leuk. Hoewel ik wel 
bemerk dat je soms een beetje teveel in een korte tijd kunt willen doen. Maar daar staat ook 
weer tegenover dat nu de vakantietijd is aangebroken. Dat geeft tijd om te relaxen, bij te 
tanken en juist extra tijd te besteden aan de katjes thuis. En zo draait het toch weer om de 
katten. 
 
Eind juni heeft de Algemene Ledenvergadering weer plaatsgevonden. Ieder volwassen lid is 
gerechtigd om naar die vergadering te komen. Slechts enkelen hebben daar gebruik van 
gemaakt. Dat is wel jammer. Maar het blijkt dat er toch wel een "harde kern" is die graag 
meedenkt over het verloop van de club. Dat is zeer prettig: dan hoeft het bestuur het niet in 
haar eentje te doen. De conceptnotulen zijn vanzelfsprekend in deze uitgave opgenomen. 
 
Ook is het fijn te merken dat jullie reageren op mijn eerdere oproep om foto’s en korte 
teksten in te sturen om zo de belevenissen van onze Ocicats met anderen te delen. Zo heeft 
een jeugdlid een leuk verslag ingestuurd hoe zij en haar Ocicat een CFA-show hebben 
beleefd en is er nog een ander ingezonden Ocicat-verhaal. 
 
In de laatste nieuwsbrief stond de uitnodiging voor de Ocicat special in Hamburg. Een 
verslagje en foto’s zijn in deze Courant te vinden. Verder heeft de redactie echt de vakantie 
in gedachten gehad. Waarom ik dat zeg? Dat zult u wel lezen. 
 
Achter de schermen wordt alweer gewerkt aan de jaarkalenders 2012. We proberen die weer 
in september kant en klaar te hebben, zodat ze bij het nieuwe showseizoen weer 
beschikbaar zijn voor iedereen. Als u al wilt inschrijven kunt u een mailtje sturen naar de 
redactie. De prijs kan gelukkig nog steeds gelijk blijven: € 9,--. Er zijn ook nog 
verjaarskalenders beschikbaar. Zodra deze serie op is, zal ook daarvan een nieuwe versie 
worden gemaakt. Misschien een leuk verzamelobject? 
 
Zo, nu heb ik jullie weer een heleboel verteld en zijn jullie weer op de hoogte van een aantal 
dingen. Ik wens jullie veel plezier bij het lezen van deze Courant. Zelf ga ik me nu weer aan 
de katjes wijden: even lekker kroelen, degenen die het prettig vinden borstelen, controleren 
of hun spulletjes nog in orde zijn… Nu ik niet naar mijn baas hoef, staan zij op de eerste 
plaats. 
  
Prettige vakantie allemaal! 
 
Jullie 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 en penningmeester: 
Wiljo van der Heijden, bereikbaar via telefoon 0412 – 645707 of e-mail: 
secretariaat@ociclub.nl of penningmeester@ociclub.nl. 
Zij beheert tevens de ledenadministratie (ledenadmin@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: 
 
Ons ledenaantal staat nu – na het schrappen van 6 personen die na herhaalde verzoeken de 
contributie voor 2011 niet hebben betaald - op 40 leden: 31 algemene leden, 2 ereleden, 
4 gezinsleden en 3 jeugdleden.  
 
Alle adverteerders hebben aangegeven hun samenwerking met ons tot eind 2011 voort te 
willen zetten en we hebben er dit jaar weer twee nieuwe adverteerders bij.  
 
De advertentie van Brigitta Braam hebben jullie vorige keer al kunnen zien. Zij maakt 
schitterende tentjes die door onze katten zeer gewaardeerd worden. Deze tentjes zijn niet 
zomaar leuke kattenspeeltjes, maar zijn een sieraad in huis omdat ze er zo prachtig uitzien. 
 
De andere adverteerder die wij welkom willen heten is kattenhotel "De Steenrakkertjes".  
Het kattenhotel kent de Ocicat zeer goed. Er komen regelmatig Ocicats logeren en er zijn 
twee van die gevlekte ondeugden als permanente bewoners. 
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SKB Volièrebouw & Diervoeders 
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Kattenshow van 6 maart 2011 
 

Zondag 6 maart zijn wij (Wiljo, Henk, 
hun katten, Bikkel en ik) weer naar de 
kattenshow geweest. De show was 
deze keer in Wychen. Het was een 
hele leuk dag. Maar we moesten wel 
vroeg op. Om kwart over 6  
’s ochtends stonden Wiljo en Henk 
met hun katten al bij ons voor de deur
En het was ook nog carnaval dus het 
was moeilijk om uit bed te komen, 
maar voor zo’n leuke dag heb ik da
wel over. Het was voor Bikkel de 2de 
show waar hij naar toe ging, dus het 
was wel spannend of hij het wel goed 
zou doen. En het was ook nog eens 
een CFA show, dus als je kat dan te 
gestrest is, gaat het niet goed, wa
moet minstens 6 keer uit zijn kooi

. 

t 

nt hij 
. 

 
Toen we rond 7 uur aankwamen bij de show waren we de eerste. Dat had ik nog nooit 
gehad. De hele zaal was leeg. Er stonden alleen maar tafels en een paar kooien. Eerst dacht 
ik ‘’waarom staan er niet meer kooien?’’. Maar ik was al een keer eerder naar een CFA show 
geweest en ik wist nog van toen dat mensen vaak hun eigen kooien meenamen. Maar wij 
hadden wel een gewone kooi. We gingen die inrichten en toen kon het wachten beginnen. 
 
Wiljo had mij uitgelegd hoe het schema werkte en hoe laat Bikkel ongeveer aan de beurt 
was. Ook vertelde ze hoe de puntentelling werkte bij deze show. Het was zo anders dan een 
‘’gewone’’ show. Ze zei dat Bikkel nu moest gaan voor de rood-wit-blauwe lintjes. En als hij 
er 6 had gehaald, kon hij de volgende show punten gaan verzamelen. Dan gaan de grote 
linten ook echt mee tellen. Je krijgt dan namelijk meer punten.  
 
Rond 10 uur was Bikkel voor de eerste keer aan de 
beurt bij ring 5. Ik had hem in een kooi achter de 
keurmeester gezet en na een tijdje haalde de 
keurmeester hem eruit. Ik vond dat best spannend 
want ik wist niet hoe hij zou reageren op de 
keurmeester. Maar gelukkig was dat wel goed. En 
hij kreeg zijn eerste lintje. En meteen daarna 
gingen we naar ring 6. Ook daar kreeg hij gelukkig 
zijn lintje. 
 
Daarna moesten we even wachten voordat we 
weer naar de volgende konden. Je zit alleen niet 
echt rustig. Je moest de hele tijd kijken of Bikkel 
niet aan de beurt was. Maar ja, dan had je wel weer 
iets te doen.   
 
Na een tijdje moesten we weer naar 2 
keurmeesters en weer na een tijdje hadden we alle 
6 de keurmeesters gehad. En Bikkel had alle 6 zijn 
lintjes! Jippie!! En of dat nog niet genoeg was, 
haalde Bikkel ook nog 2 grote lintjes. Één voor de 
10de plaats en één voor de 8ste plek.  
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Het is niet heel hoog, maar toch erg goed. Ik ben er heeeeeeel blij mee. Het gebeurd ook 
vaak dat je helemaal niks haalt.  
 
Daarna gingen we weer opruimen. Dat was gelukkig snel gebeurd. Ik heb dan altijd een hele 
leuke dag gehad, maar toch wil ook weer graag naar huis. Ik ben dan moe en ik merk aan 
Bikkel dat hij het ook heeft gehad. Vaak miauwt hij ook meer op de terugweg dan op de 
heenweg.  
 
Toen wij thuis aankwamen werd Bikkel weer ontvangen door Rossie (onze hond). Ze waren 
weer lekker aan het spelen en ik was helemaal blij. 
 
Kortom, het was een leuke en geslaagde dag. Ik was héél blij dat Bikkel het goed deed en 
rustig was. Hij blies wel af en toe, maar dat hoort erbij. Het is en blijft een Oci. Ook was ik 
heel blij met de prijzen die hij had gehaald. Maar dat komt op de tweede plaats. Het 
belangrijkste is de leuke dag die we samen hebben gehad.  
 
Suus van Erp en Bikkel 
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Mijn eerste Ocicat 
 
Ik zal me eerst even voorstellen, ik ben Natasja Overbekking en woon in Winterswijk. Ik heb 
al 15 jaar een cattery met voornamelijk Maine Coons en een aantal Burmezen. 
 
Sinds augustus 2010 zijn de gelederen hier versterkt met een Ocicat dame in de kleur lilac 
silver tabby spotted. Deze dame draagt de deftige naam Arlene van Zebdaj, maar gaat hier 
door het leven als Cheeta. Nu zult u denken, een Ocicat tussen de Maine Coons en de 
Burmezen? Gaat dat wel en hoe kom je op dat idee? 
 
De eerste vraag wordt eenvoudig beantwoord door de onderstaande foto. 

 
Het is één gezellige familie samen en Cheeta voelt zich prima thuis. Ook heeft ze een paar 
van de wat ingeslapen Maine Coons weer wakker gekregen. 
 
Hoezo een Ocicat is een iets langer verhaal. Toen ik bijna 15 jaar geleden mijn eerste 
Burmees ging bekijken bij de fokker, liepen daar naast Burmezen ook Bengalen rond. Mooie 
katten met al die spots, maar ik was met name gecharmeerd van de zilver variëteiten. Ik heb 
toentertijd al gezegd, ooit komt er een spotted kat bij mij in huis. Dat ooit heeft een tijd 
geduurd. Eventueel was het de bedoeling dat het een Bengaal zou worden, maar als ik een 
Bengaal zou nemen, zou dat er eentje zijn van dezelfde fokker als mijn Burmees. Helaas is 
die fokker een paar jaar geleden gestopt met fokken, dus een Bengaal was niet meer aan de 
orde. Niet dat ik op dat moment al met dit idee speelde, dat deed ik ook niet toen Cheeta op 
mijn pad kwam. 
 
Het nestje waar Cheeta uit komt, is geboren bij vrienden van mij en ik heb de kittens trouw 
op de website gevolgd om vervolgens geregeld te melden dat het toch echt verschrikkelijke 
kittens waren - 
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Wat precies het plan was met Cheeta was eigenlijk nog niet duidelijk, maar na een paar 
telefoongesprekken was de beslissing snel genomen: Cheeta zou hier komen wonen. Daar 
heb ik ook geen gras over laten groeien, ze is dezelfde dag nog hier gekomen. De introductie 
verliep niet geheel zonder slag of stoot, Cheeta liep overal de boel te verkennen, alles 
begeleid door luid gegrom en gemopper.  
 
Zo gauw haar ogen open waren, produceerde ze ook geluid en best veel voor zo’n klein 
katje. Mijn katten waren daar niet echt van onder de indruk, die zijn ondertussen behoorlijk 
wat gewend. De derde dag besloot Cheeta dat één van mijn Burmezen toch wel aardig was, 
vooral omdat die haar wilde wassen en ze ook bij haar mocht sabbelen. Daarna was het al 
snel bekeken en was Cheeta helemaal ingeburgerd, behalve dan soms de taalbarrière. 
 

  
Tegenwoordig ontfermen 4 poezen zich over “baby” Cheeta, waar ze dankbaar gebruik van 
maakt. 
 
En ik heb er een nieuwe passie bij, een Ocicat is helemaal geweldig! Cheeta is een heerlijke 
meid en een genot om in huis te hebben. Ze is ondertussen ook mee geweest naar de show 
en heeft daar mooie resultaten behaald, één keer U1 en nom. BIS en één keer U1 en BIS. 
Toch heel knap gedaan van haar. 
Ik ben heel blij dat ze bij mij woont en ben Henk en Wiljo erg dankbaar dat ze mij deze 
geweldige meid toevertrouwd hebben! 
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Ik ben benieuwd hoe ze zich 
verder zal ontwikkelen, maar dat 
is ook het mooie ervan. 
 
Voorlopig geniet ik alleen maar 
van haar en van haar streken, 
want die heeft ze genoeg. 
De rest volgt vanzelf en ik kijk nu 
al uit naar ons eerste nestje 
Oci’s, maar dat hoort u dan nog 
wel. 
 
 

Groetjes en ook namens 
Cheeta, 

Cattery Tenfold 
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Hallo, ik ben Brigitta Braam. 
 
Mijn hobby is knutselen. Zo was ik aan het 
fantaseren of je een mooi huisje kon maken 
voor katten of kleine hondjes. 
 
Toen zag ik de film “Dances with Wolves”.  
Mijn idee was geboren, wigwam tentjes. 
 
 

 
Na enige tijd dacht ik: je kunt de tentjes op allerlei manieren versieren. Bijvoorbeeld 
met bloemen, vlinders, namen enzovoorts. Ook applicaties zijn mogelijk. Dus voor 
iedereen wat wils. 
                                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
U kunt zelf bepalen hoe U de tent wilt hebben. 
 
De afmeting van de tent is 60 cm hoog met een diameter van 55 cm.  
De opening kan rond (diameter 16 cm) of schuin gemaakt worden. De bodem is een 
kussen zodat Uw kat lekker ligt. 
 
Elke tent die ik maak is uniek, zodat niemand de zelfde tent heeft.  
Alles is met de hand gemaakt. 
 
Ik hoop dat U mijn idee net zo leuk vindt als ik. 
 
Voor meer foto’s kunt U op mijn website kijken:  
 

www.brigittabraam.nl 
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Onze Ocicats vinden de 
tentjes geweldig! 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zowel thuis als op show  
vinden de katten ze prachtig. 
 
Een mooie kat verdient toch zeker 
een mooi onderkomen? 
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Conceptnotulen van de Algemene Ledenvergadering van de Ocicat Club 
Holland, gehouden op zondag 26 juni 2011 in het Cityhotel te Oss. 
 
Aanwezig: Henk en Wiljo van der Heijden, Hartmut en Sylvia Hoyk,  

Marieke Keijzers, Jacques van Heumen  en Marlies Koorenneef. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 Ietje Rauh, George en Gonny Voorhout, Hans en Jacqueline Blijleven,  

de heer Feenstra, Natasja Overbekking en Eva Zube. 
 
1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 14.10 uur en heet iedereen hartelijk welkom. 
 
2. Vaststelling van de notulen van 25 april 2010 
Alles wordt in orde bevonden en de notulen worden goedgekeurd. 
 
3. Bestuursmededelingen 
- Hans Blijlevens zou in januari 2011 tot het  bestuur toetreden, maar wegens 

omstandigheden heeft hij hier van af  moeten zien.  
- De domeinnaam ocicat.nl is door de club aangekocht. 
 
4. Wijziging huishoudelijk reglement: schrappen van artikel 10, lid 2 en 3 
Artikel 10 van het huishoudelijk reglement luidt: 
 
”Artikel 10. Bestuursfuncties. 
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, voorziet in de 
vervanging van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in geval van verhindering 
of ontstentenis en verdeelt ook overigens de werkzaamheden over zijn leden. 
2. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn onverenigbaar. 
3. Op vervanging in geval van verhindering of ontstentenis is het bepaalde in het tweede lid 
niet van toepassing.” 
 
Uitgelegd wordt dat de taken penningmeester en secretaris niet door één persoon mogen 
worden gedaan. Het blijkt in de praktijk moeilijk te zijn iemand te vinden die één van deze 
taken op zich wil nemen, zodat het bestuur graag lid 2 en 3 zouden schrappen. Op die 
manier mag één persoon beide taken uitvoeren. 
 
Vervolgens wordt er gestemd door middel van hand opsteken.  
 
Er wordt unaniem vóór gestemd.  
 
Daarmee wordt het huishoudelijk reglement als volgt aangepast: 
 
”Artikel 10. Bestuursfuncties. 
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan, voorziet in de 
vervanging van de voorzitter, de secretaris en de penningmeester in geval van verhindering 
of ontstentenis en verdeelt ook overigens de werkzaamheden over zijn leden.” 
 
De gewijzigde versie zal naar alle leden verzonden worden. 
 
5. Oproep bestuursleden 
Omdat we nog steeds graag een uitbreiding zien in het aantal bestuursleden, wordt er 
gevraagd of er mensen zijn die tot het bestuur willen toetreden. Niemand meldt zich. 
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6. Ingekomen en uitgaande stukken 
De secretaris doet verslag van de ingekomen en uitgaande post van het afgelopen jaar. 
 
7. Jaarverslag secretariaat 
 
Bestuursvergaderingen 
Er hebben in 2010 2 officiële bestuursvergadering plaatsgevonden (17 februari en 18 april). 
Daarbuiten heeft veelvuldig contact plaatsgevonden tussen de bestuursleden via telefoon en 
mail.  
In december is opnieuw een mail voor bestuurs-update verzonden.  
 
Ledenbestand 
In 2010 hebben we 12 aanmeldingen en 2 officiële afmelding gehad.  
Na het sturen van de herinnering voor de contributie heeft 1 lid met directie ingang 
opgezegd. 
Er waren 6 personen die ook na diverse herinneringen niet betaald hebben. Zij zijn uit het 
ledenbestand verwijderd. 
Daardoor kwam de teller voor het ledenaantal op 42 leden (zijnde 33 algemene leden, 
2 ereleden, 4 gezinsleden en 3 jeugdleden). 
Aan het eind van het jaar heeft niemand het lidmaatschap per 1 januari 2011 opgezegd. 
 
Kittenbemiddeling 
In 2010 zijn via de website meerdere nesten bemiddeld. 
Voor Bulgarije 1 nest, Duitsland 3 nesten en voor Nederland 7 nesten. 
 
Bulgarije: - cattery Manigordo; 1 nest 
Duitsland: - cattery Daywalkers Ocicats: 1 nest  
 - cattery Ocicat Stars: 1 nest  
 - cattery Von Eve's Island: 1 nest  
Nederland: - cattery Abeona: 1 nest 
 - cattery DDD Catmate: 2 nesten  
 - cattery Ocidreams: 1 nest 
 - cattery Zebdaj: 3 nesten  
 
Ocicat Courant International 
In 2010 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 de Mundikat show in Arnhem op 4 april zijn vele leden aanwezig geweest. Sommigen 
met kat, anderen zonder. Het is weer een gezellig samenzijn geweest.  
 
Natuurlijk zijn er meer shows geweest waar onze club vertegenwoordigd werd door onze 
katten.  
De volgende shows zijn bezocht door clubleden: 
Neocat show te Utrecht op 31 januari; 
DPC show te Rotterdam op 28 februari; 
Felikat show te Alkmaar op 16 mei;  
Mundikat show te Boxtel op 13 juni; 
Show-Cat Luxembourg te Luxemburg op 5 september; 
Felis Belgica show te Genk, België, op 26 september; 
Neocat show te Nijmegen op 26 september; 
DEKZV show te Kalkar, Duitsland, op 2 en 3 oktober; 
DPC show te Wijchen op 7 november. 
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Bij nagenoeg alle shows zijn advertenties in de catalogi geplaatst. 
 
Het jaarverslag is vastgesteld. 
 
8. Jaarverslag penningmeester 
 
Ledenbestand 
Aan het begin van het jaar is een deel lidmaatschapsgeld binnengekomen. Een aantal 
aanmeldingen uit 2009 liep door tot 31 december 2010. Aan het einde van het jaar kwam 
alweer een gedeelte contributie 2011 binnen.  
Het ingekomen lidmaatschapsgeld bedroeg € 575,--. Hiervan was € 185,-- voor doorlopende 
lidmaatschappen 2011. 
 
Kalenders 
Bianca van der Post heeft een tweede versie van de verjaardagskalenders gemaakt. Marlies 
Koorenneef heeft het op zich genomen de jaarkalender 2011 te maken. Zowel de 
jaarkalenders als de verjaardagskalenders vonden gretig aftrek.  
Het lijkt daarom vreemd dat de kalenders een negatief saldo van € 21,02 hebben 
gegenereerd. Maar dat komt omdat de jaarkalenders 2010, die eind 2009 zijn besteld en 
verkocht, in januari 2010 zijn betaald. De kalenders voor 2011 zijn in augustus besteld en 
betaald. 
Het komend jaar zal de betaling en verkoop in hetzelfde boekjaar plaatsvinden waardoor het 
financiële resultaat beter naar voren zal komen. 
Ongeveer de helft van de verjaarskalenders is nog beschikbaar. 
 
Advertenties 
Voor het ene deel zijn dit advertenties die wij plaatsten van onze adverteerders op de 
website en in de Ocicat Courant International. Het andere deel zijn advertenties die wij laten 
plaatsen in showcatalogi.  
Alle adverteerders hebben hun samenwerking met ons in 2010 verlengd. 
De inkomsten bedroegen € 185,--, de uitgaven € 282,50. In totaal hebben de advertenties 
ons dus € 97,50 gekost.  
 
Sponsoring 
Het sponsorcontract met Pro Plan is verlengd tot eind 2011. De inkomsten daarvan zijn 
ingebracht onder “advertenties”. 
 
Promotiemateriaal 
Er is voor € 20,-- aan promotiemateriaal verkocht. Ons promotiemateriaal omvat o.a.: 
mokken, bier, petjes, T-shirts, kaarten, magneten. 
 
Spaarrekening 
Er is een spaarrekening geopend waarop € 300,-- is gestort. 
 
Afsluiting boekjaar   
We zijn trots te kunnen melden dat we het boekjaar hebben kunnen afsluiten met een positief 
lopend saldo van € 720,41. Inclusief het bedrag op de spaarrekening is het totale vermogen 
van de club € 1.020,41. 
 
Het jaarverslag is vastgesteld. 
 
De volgende twee agendapunten worden omgedraaid. 
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10. Verslag kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Sylvia en Hartmut Hoyk, verklaart dat zij enkele vragen 
hebben gesteld ter verheldering, waarna zij alle papieren in orde hebben bevonden. Dit is op 
schrift gesteld en aan het bestuur overhandigd. 
 

  9. Verkiezing kascontrole commissie 
Er dient een nieuwe kascommissie aangesteld te worden. Volgens het Huishoudelijk 
Reglement mag een persoon maximaal 6 jaar achtereen deze functie vervullen. Sylvia en 
Hartmut Hoyk stellen zich daarom opnieuw beschikbaar. Als reserve stelt Jacques van 
Heumen zich beschikbaar. 
 

11. Terugblik Paasshow 
- Jacques geeft aan dat alles weer prima geregeld was, net als de voorgaande jaren. Wel 

vond hij het jammer dat het wat minder gezellig leek. Dat kwam waarschijnlijk doordat er 
minder leden aanwezig waren als exposant of als bezoeker dan voorgaande jaren. 

– Henk vermeldt dat Mundikat de club heeft aangemerkt als zeer respectabel. Ook werden 
er complimenten uitgesproken voor bestuur en leden omdat we er met z'n allen elke keer 
weer een heerlijk feest van bouwen. 

– Henk vermeldt ook dat de 1. Deutsche Edelkatzen-Züchter Verband (Duitse 
kattenvereniging) hun complimenten hebben uitgesproken richting de club voor het 
mede-organiseren van de Ocicat Special in Hamburg (Duitsland). Dankzij de clubleden 
waren er veel Ocicatten aanwezig. 

– Tenslotte kan Henk ons mededelen dat de club is benadert door de NVvK. Tijdens hun 
show op 4 september 2011 is er een extra special voor de Bengaal, Ocicat en Egyptische  
Mau. De aangekondigde Special vindt alleen doorgang als er minimaal 25 katten van die 
rassen zijn ingeschreven. Bovendien zal er een kandidaat examen doen voor deze 
rassen. (Inmiddels is bekend geworden dat door interne problemen bij de NVvK deze 
show geen doorgang zal vinden.) 
 

12. Oproep kopij Ocicat Courant International 
De redactie weet tot nu toe de Courant elke keer weer te vullen. Dit is echter best een zware 
taak. Om de druk op de redactie wat te verlichten en het blad veelzijdiger te maken, vragen 
we om input van de leden. Het is de bedoeling dat we een clubblad hebben dat voor en door 
de leden gemaakt is. Het zou heel prettig zijn als van tijd tot tijd een verhaaltje wordt 
aangeleverd, hoe kort ook. Maar we kunnen ook ervaringen delen. Kennis doorgeven. 
Samen het antwoord op een vraag uitzoeken. Denk aan het schrijven van een kort stukje 
over het bezoeken van een show, belevenissen met een nestje, een voorgekomen ziekte of 
aandoening, een belevenis thuis, een vraag over bijvoorbeeld gedrag, etc. 
 
Ook foto's zijn hard nodig, zowel voor in het blad als voor op het voorblad. De redactie wil 
graag een leuk blad maken dat door ieder met plezier wordt gelezen. Alle hulp en 
betrokkenheid daarbij zijn erg welkom. 

 
Ingevoegd agendapunt: 
 
12. a. Website 

Wiljo vertelt dat er achter de schermen druk wordt gewerkt aan het aanpassen, maar 
voornamelijk aan het herbouwen van de website. Dit is tevens een goed moment om te 
kijken of we dingen willen veranderen. Rubrieken die niet lopen (zoals welke shows men 
heeft bezocht en welke resultaten zijn behaald) zouden we bijvoorbeeld kunnen laten 
vervallen. Maar misschien missen we ook nog het een en ander of willen we dingen liever 
anders zien.  
Alle ideeën zijn welkom, dus schroom vooral niet om je ideeën te uiten. 
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13. Rondvraag 
Gevraagd wordt wie naar welke show gaat? Er zijn nog geen definitieve plannen. 
 
Wiljo vraagt of er nog nieuws is voor de rubriek “in blijde verwachting”?  
Sylvia antwoordt dat Delphine en Kenya beide zwanger zijn. 
 
Sylvia vraagt of er nog bijzondere shows of specials bekend zijn of willen we zelf nog iets 
organiseren? 
Zoals al gezegd: op zondag 4 september 2011 te Dordrecht bij NVvK. (Deze show is 
afgelast.) 
 
Er zijn links uitgewisseld tussen het keurmeestersgilde (NOK) en de Ocicatclub. 
 
Henk deelt mede dat er tijdens de vorige ALV is gesproken over de aanschaf van mogelijke 
promotiematerialen. Daar is tot op heden niets uitgekomen. We hebben besloten om 
voorlopig niets te kopen, maar wat geld te sparen. Dan kunnen we met het 5-jarig bestaan 
van de club iets leuks kopen voor alle leden en sponsoren. 

 
14. Sluiting 
 De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en deelname en sluit de 

vergadering om 15.55 uur. 
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Ocicat special te Hamburg 
 
Op 15 mei jl. organiseerde de 1. Deutsche 
Edelkatzen-Züchter Verband een special voor 
de Ocicats. 
 
Ook een aantal katten van onze club is daar 
aanwezig geweest. Clubleden uit Duitsland, 
Denemarken en Nederland zijn met hun 
kat(ten) naar Hamburg gegaan om zo deze 
special te ondersteunen. 
Mede door hen kon het publiek maar liefst 
7 kleuren Ocicats bekijken. 
 

 
De 16 aanwezige Ocicats waren van verschillende leeftijden, 
wat voor bezoekers altijd interessant is om zo te kunnen zien 
hoe een Ocicat zich ontwikkelt in de loop van de tijd. 
 
De 1. DEKZV e.V. had geïnformeerd of wij een rasbeschrijving 
konden aanleveren. 
Daar wij onze flyer ook in het Duits hebben, was dat geen enkel 
probleem. Wij hebben die dus digitaal naar hen doorgestuurd. 
Het was heel leuk te merken dat onze flyer integraal was 
afgedrukt in de showcatalogus. Zelfs in het zwart-wit komt hij 
perfect over. 
 
Animonda, een bekend Duits voermerk, had speciaal voor deze 
special een paar zakken voer van 10 kilo beschikbaar gesteld. 
Mede namens de gelukkige winnaars willen we Animonda daar 
hartelijk voor bedanken. 
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Onze club had een bokaal beschikbaar gesteld voor de beste 
Ocicat van die dag. Niet geheel onverwacht mocht familie 
Hindkjaer deze in ontvangst nemen voor Hindkjaer’s Frej. 
 
Al met al een geslaagde dag. 
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Vakantie en uw eigen huisdieren 
 
Onderstaand artikel is overgenomen uit:  
Beestachtig, 3e jaargang nr. 2, afdeling Nijmegen e.o. 
Hoewel er gesproken wordt over een hond, gaat dit ook op voor onze kattenvrienden. 
 
De vakantietijd is in aantocht. Vaak komt tijdens de vakantieperiode de ware aard van de 
dierenliefhebber naar boven. Het bewijs is te zien in de dierenasiels die in deze periode 
overvol zijn. Het was net even te lastig voor sommigen om een (goedkope) oppas te vinden 
of wat dan ook.  
De Dierenbescherming heeft al jaren informatie over de mogelijkheden die 
er zijn om samen met uw huisvriendje een leuke vakantietijd te hebben. Er 
is “voor elk wat wils”: er zijn goede hondenpensions, oppasdiensten voor 
dieren of wellicht goede logeeradressen bij vrienden of familie die veel van 
dieren houden en er de tijd voor willen nemen.  
 
Voor sommige diersoorten geldt bovendien (met name honden) dat u ze 
mee kunt nemen op vakantie indien u rekening houdt met een aantal zaken. 
 
x Binnen de EU geldt een aantal regels, globaal houden deze in: 

De dieren moeten gevaccineerd zijn tegen rabiës. 
De dieren moeten geïdentificeerd zijn middels een microchip. 
De dieren moeten in het bezit zijn van een paspoort volgens Europees 
model. 
 

x Houdt rekening met de hond als u de bestemming bepaalt: 
Met de hond samen reizen betekent veelal dat u met de auto reist. Om dit voor de hond 
zo aangenaam en stressvrij mogelijk te maken dient rekening te worden gehouden met 
de volgende zaken: 
Kan de hond tegen autorijden? Als het dier er in het dagelijks leven al slecht tegen kan 
en reistabletjes en dergelijke ook geen uitkomst bieden, kunt u alsnog beter van de 
autoreis afzien.  
Zorg onderweg voor voldoende pauzes, zodat de hond even 
de pootjes kan strekken en zijn behoefte kan doen.  
Zorg dat de hond veilig in de auto zit: een hondenrekje zal hem 
beletten om tijdens het rijden door de hele auto te scharrelen, 
hetgeen voor u en het dier gevaarlijk is. Bovendien wordt de 
hond bij een mogelijke noodstop of aanrijding niet door de auto 
geslingerd.  
Uiteraard is het ook van belang dat het dier gedurende de reis 
over fris drinkwater beschikt. In veel landen is leidingwater niet 
drinkbaar. Net als voor uzelf is het voor de hond nodig om 
mineraalwater in de auto te hebben.  
Extreme warmte en zeer lange reizen kunnen beter vermeden worden. 
 

x Ga vooraf naar de dierenarts voor een advies. 
In de verschillende vakantielanden gelden vaak regels omtrent 
inentingen en gezondheidsverklaringen. Indien u ruim op tijd 
advies inwint bij uw dierenarts, kunt u hieraan op tijd voldoen. Met 
warm weer moeten extra maatregelen genomen worden tegen 
parasieten. 
 

x Kies een diervriendelijke bestemming. 
Al jarenlang bestaan er campings waar honden zijn “toegestaan”.  
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Wij gaan ervan uit dat u uw huisvriend voor uw plezier en voor de gezelligheid heeft 
aangeschaft. De vakantie biedt extra tijd om samen leuke dingen te ondernemen. 
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Kattenhotel "De Steenrakkertjes"  
 
Het vorige artikel laat zien dat er een aantal zaken is waar rekening mee 
moet worden gehouden als je je dier mee wilt nemen tijdens je vakantie. 
Het is natuurlijk ook mogelijk om onze kattenvrienden naar een hotel te 
brengen.  
Bijvoorbeeld naar Kattenhotel "De Steenrakkertjes".  
Dit kattenhotel wordt gerund door Elly van Dongen en ligt in een rustige landelijke omgeving. 
Elke kat zal daar een prettige tijd hebben, zodat zijn baasjes ook heerlijk onbezorgd kunnen 
genieten van hun vakantie. 
 
Het kattenhotel beschikt over 5 ruime kamers met 
elk een eigen naam.  
 
Twee kamers bevinden zich beneden.  
De grootste is de "Royal Room" van waaruit de 
katten in een ruime, gedeeltelijk overdekte 
buitenren kunnen komen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De andere kamer is wat
kleiner en draagt de naam
"Jungle Room". Slechts
eenmaal raden wat de stijl
van deze kamer is.  
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Deze kamer biedt de mogelijkheid tot uitbreiding naar de gedeeltelijk overdekte buitenren en 
kan ook samengevoegd worden met de Royal Room. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boven bevinden zich de drie andere kamers. De "Relax Room" is een kamer met een grote 
speelzolder en de "Lounge Room" heeft zelfs een extra grote speelzolder.  
 
De laatst kamer is de "Single Room".  
Deze kamer is speciaal voor de kat die liever alleen is of 
die speciale zorg nodig heeft, bijvoorbeeld een kat die 
dieetvoer behoeft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je hoopt als baasje dat je een zelfde prachtig uitzicht op jouw vakantie-adres hebt, want 
vooral vanuit deze kamers zie je de mooie omgeving. 
 
Afgelopen tijd is er hard gewerkt aan nog een buitenren. Deze is nu zover dat de katten er in 
mogen, hoewel de inrichting nog niet helemaal is voltooid. 
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De katten van de verschillende kamers kunnen niet bij elkaar komen, maar kunnen wel een 
gezellig babbeltje met elkaar maken door het gaas!  
 
Het is zeker de moeite waard om dit adres te onthouden of een keer vrijblijvend te komen 
kijken! Dat kan natuurlijk via de website, waar nog veel meer informatie en foto’s te vinden 
zijn of door naar Linden (bij Cuijk) af te reizen. 
 
 

 
 

www.desteenrakkertjes.nl 
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www.drukkerijbuuts.nl 
 

 
 

 

 
 

www.kattengemak.nl 
 

 
 
 

 
 

www.dierenvilla.nl 
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Wist je dat: 
 
- dat er weer hard gewerkt is aan de kalender? 
- deze inmiddels klaar is om naar de drukker te 

gaan? 
- de kalender 2012 al weer bijna te bestellen is? 
- je al een kalender kunt reserveren bij de 

redactie? 
- er in Nederland een cursus genetica wordt 

gegeven door het NOK? 
- NOK staat voor: Nederlands Onafhankelijk 

Kattenkeurmeestersgilde? 
- meer informatie te vinden is op: www.nokk.nl 

onder de knop nieuws? 
- iedereen hartelijk wordt uitgenodigd om foto’s of 

tekst in te sturen? 
- een leuk artikeltje al gemaakt wordt door een 

beschrijving wat jouw Ocicat uitspookt? 
- dit soort verhalen wel verteld worden, maar vaak 

niet opgeschreven? 
- onze Ocicats namelijk nooit de hele dag braaf op 

één plaats blijven liggen? 
- het niet uitgebreid op papier hoeft te staan? 
- het ontzettend leuk is om die verhalen te delen? 
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Volgende Ocicat Courant International  
 
De volgende uitgave zal aan het eind van het jaar verschijnen. Mocht je een bijdrage willen 
leveren door een stukje tekst of foto’s, stuur die dan voor 1 december naar de redactie. 
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