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Voorwoord:    
 
Hallo Ocicat vrienden, 
 
Sjonge, jonge, wat is voorzitter zijn toch een moeilijke klus. Haha, nou nee, helemaal niet. 
Het valt gelukkig allemaal wel mee. Eén keer in het jaar moet je de Algemene 
Ledenvergadering voorzitten. Verder ben je voor clubs en mensen van buitenaf 
aanspreekpunt. En je wordt er door de redactie op gewezen dat het tijd is om je voorwoord te 
schrijven.  
 
Maar daardoor ben je wel als eerste op de hoogte van dingen.  
Zo heb ik bijvoorbeeld al de ontzettend leuke foto gezien van een kleine jongedame die onze 
club promoot.  
Zo weet ik bijvoorbeeld dat er op dit moment hard gewerkt wordt aan nieuwe jaarkalenders 
en verjaardagskalenders. Houd daarom volgende maand de website in de gaten, zodat je 
kunt zien wanneer de kalenders te bestellen zijn. Of geef je bestelling al vast door aan het 
secretariaat. Dat kan natuurlijk ook.  
Zo wist ik ook als eerste dat er volgend jaar een Ocicat special zal worden gehouden op 
eerste Paasdag door Mundikat. Net als dit jaar zal de show in Apeldoorn worden gehouden. 
Degenen die bij de afgelopen Paasshow zijn geweest hebben kunnen zien dat de hal goed 
en netjes was, maar dat er geen podium was. Daardoor was de hele opstelling wat anders. 
Ook nu waren er weer kraampjes met allerlei zaken over en voor katten. Binnen ons carré 
was de gezelligheid net als voorgaande jaren: veel plezier ondanks alle verschillende talen.  
Het bestuur hoopt dat jullie zondag 31 maart 2013 in jullie agenda willen markeren. Hopelijk 
kunnen er veel Ocicats met hun baasjes komen. Lukt het niet om met de kat te komen, 
probeer dan gewoon de show te bezoeken. Als club willen we deze special namelijk graag 
ondersteunen. Het klinkt misschien heel vroeg om daar nu al over te beginnen, maar het kan 
tenslotte maar bekend zijn. 
 
Maar laten we nog even terugkeren naar het hier en nu. Met een grote mok koffie en een 
lekker stuk koek op tafel voor me zal ik toch een voorwoord moeten gaan schrijven. Waar 
heb je het dan over? Dat het gelukt is om toch weer passende nieuwe tehuizen te vinden 
voor enkele volwassen Ocicats en de nodige kittens? Natuurlijk zijn we daar trots op, maar 
moet ik daar nog op terug komen? Dat stond al op de website vermeld? Maar leest iedereen 
dat? Bij dezen toch maar even genoemd dus. 
 
Nou, wat ik in elk geval mee wil geven aan iedereen: mocht je - net als ik - vakantie hebben, 
besteed dan lekker veel aandacht aan je katten. Gegarandeerd dat jij en de kat(ten) daar 
heel veel plezier aan beleven. 
 
Toch wel blij met mijn functie, 
 
jullie voorzitter, 
 
 
Henk van der Heijden. 
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www.prinspetfoods.nl 
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Colofon: 
 
VoorzitterVoorzitterVoorzitterVoorzitter:::: 
Henk van der Heijden, bereikbaar via telefoon 0412 – 645707 of e-mail: voorzitter@ociclub.nl. 
Hij verzorgt tevens de PR (pr@ociclub.nl). 
 
SecretarisSecretarisSecretarisSecretaris en penningmeester en penningmeester en penningmeester 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 redactieLid algemeen en redactieLid algemeen en redactieLid algemeen en redactie:::: 
Marlies Koorenneef, bereikbaar via telefoon 073 – 5516566 of e-mail:  
redactie@ociclub.nl. 
 
Niet bestuurstakenNiet bestuurstakenNiet bestuurstakenNiet 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: 
 
Zoals in de notulen valt te lezen is ProPlan vanaf begin van het jaar niet langer sponsor van 
onze club. Gelukkig hebben we meteen een nieuwe sponsor gevonden in Prins Petfoods.  
De samenwerking met hen verloopt heel prettig. 
 
We hebben nog een nieuwe adverteerder: Hans Hems. Hij verkoopt o.a. de producten van 
Capturine. Meer informatie is te lezen in zijn advertentie. 
 

 
 
Per 1 juli zijn de leden die hun contributie niet betaald hebben uit ons bestand verwijderd. 
Ook zijn enkele adverteerders gestopt. Hun advertenties zijn van de website verwijderd. 
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www.skb-voliere.nl 
SKB Volièrebouw & Diervoeders 

 
    

OCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCI    



  - 6 -

    

Lani 
 
Kleine Lani wordt langzaamaan wat groter en is nu net één 
jaar oud. Ze is en blijft een hele lieve meid. Ze speelt vol 
overgave met een Burmees poesje dat vrijwel even oud is. 
Natuurlijk mogen we ook haar “adoptief” moeder niet 
vergeten, waar ze erg dol op is en waar ze nog regelmatig 
even bij gaat sabbelen. Communiceren kan ze als de 
beste en doet ze ook graag. Maar het stemmetje dat ze 
daarbij gebruikt zou niet misstaan bij een muisje. Ze maakt 
kleine, korte piepjes. Heel koddig.  
 
Inmiddels is er in huis een nestje Burmeesjes geboren. 
Voor het eerst maakt Lani mee dat er zoiets gebeurt. Ze is 
dan ook onzeker en heel voorzichtig, maar toch duidelijk 
nieuwsgierig. Dat haar beste vriendin dit ook voor het eerst 
meemaakt en net zo onzeker is, helpt haar niet. Samen 
kijken ze en blazen ze naar die rare dingen met een 
vreemd luchtje en onbekende geluidjes. Ook als ze 
schrikken van elkaar, blazen ze even. 
 

De nieuwsgierigheid wordt bevordert door een moederpoes die naast haar interessante 
baby's ook allerlei lekkers verorbert. Dat lust Lani natuurlijk ook wel, want ze is een echte 
lekkerbek. Zo springt ze in de kist waar de kittens liggen om te kijken of ze een hapje kan 
bemachtigen. Toch blijft ze zich er goed van bewust dat die kleintjes ook nog erg eng zijn. 
 
Dat merk ik pas goed als ik haar uit de kist til. Waarschijnlijk heeft ze me niet aan zien komen 
en als ik haar vast pak weerklinkt een gevaarlijk en luid gegrom. Ze doet opeens in niets 
onder voor haar wilde familieleden. Toch laat ze zich goed hanteren en zodra ik haar los laat, 
is ze weer stil. Weet zelfs een aai over haar bolletje te waarderen. 
 
Die kleine wurmen ontwikkelen zich 
goed en groeien gestaag.  
Ook Lani's nieuwsgierigheid groeit. 
Als de kittens 3 weken oud zijn,  
stapt ze regelmatig even de kist 
binnen om te gaan kijken en even te 
snuffelen. Als ze naar haar toe 
kruipen, weet ze niet goed wat ze 
moet doen. Van zo heel dichtbij 
blijven ze nog best eng. Uiteindelijk 
verlaat ze de kist, voordat ze te 
dichtbij komen. 
 
Dan ontdekt ze dat de melk, waar ik 
één van de kittens mee bijvoed, wel 
erg interessant ruikt. Natuurlijk mag 
ze, net als de andere katten, niet 
storen bij het eten en al helemaal 
niet aan de melk komen. Na een paar kleine tikjes ter herinnering, weet ze haar plaats. Tot ik 
klaar ben met het kitten. Dan stapt ze pardoes naar voren en wast alle gemorste melk van 
het kittensnoetje. Dat is natuurlijk erg fijn, want het kitten wordt met grote zorg schoon 
gepoetst. Tegelijkertijd weet ze zo, heel slim, toch het nodige lekkers te bemachtigen.  
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Ik vind het prachtig om te zien hoe zorgzaam en voorzichtig ze is met de kleintjes. Het is ook 
een mooie oefening voor later, als ze zelf een keer een nestje mag krijgen. Ze zeggen ten 
slotte niet voor niets: oefening baart kunst. 
 
Enkele weken later weet ik even niet wat ik zie en lijk ik mijn woorden van net te moeten 
herroepen. Lani ligt bij de kittens in de kist. Ik dacht dat ze ze aan het wassen was, maar nu 
is ze duidelijk iets anders aan het doen. Vol overgave is ze bezig om – liefdevol – een kitten te 
slopen. Ze hapt erin, pakt het vast en rolt er mee heen en weer. Dat leek me niet helemaal 
de bedoeling. Zodra ik haar echter vraag om voorzichtig met de kleine te doen, laat ze hem 
dan ook los. Om even later weer vol overgave aan de gang te gaan. Het kitten geeft geen kik 
en wat blijkt? Zodra Lani hem los laat, draait hij zich naar haar toe om terug te happen en te 
graaien. Hij heeft er dus net zoveel plezier in als zij. 
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M'n kleine meid wordt zo al echt groot,  
wat gaat de tijd toch snel.  
In m'n herinnering lijkt het nog maar 
gisteren dat ze geboren werd en moet  
je haar nu eens zien. Al volop aan het 
oefenen om straks een fantastische 
moeder te worden van – hopelijk – net 
zulke mooie baby's als ze zelf was.  
Ik kan haast niet wachten om dat mee  
te maken en met jullie te delen.  
Toch zullen we nog even geduld  
moeten hebben, want het duurt nog wel 
even voor het zover is.  
Ze mag eerst rustig wat verder uitgroeien 
en volwassen worden.  
 
 
Marlies, Lani en de rest van de 
kattenbende. 
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www.overlaet.nl 
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www.vantilburg.nl 
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Capturine® Pets-Bio-Cleaning  

Pets-Bio-Cleaning hebben wij ontwikkeld voor een gezonde en geurvrije leefomgeving van 
mens en dier. Het wordt veel gebruikt door mensen met alle soorten huisdieren alsook door 
fokkers, kennels, trimsalons en cattery's. 

Pets-Bio-Cleaning zorgt bij regelmatig gebruik ervoor dat onaangename geuren van 
organische afkomst worden voorkomen. 

Pets-Bio-Cleaning onderscheid zich door zijn unieke werking en is onschadelijk voor mens, 
dier en milieu. 

Pets-Bio-Cleaning 
- is 100% biologisch, de enzymatische werking zorgt voor het elimineren van stankbronnen; 
- bevat micro-organismen die zijn geselecteerd om urine om te zetten in stikstof, koolzuur en 

water; 
- bevat etherische olie die zorgt voor een directe aangename verfrissing; 
- bevat detergent dat zorgt voor de reinigende werking; 
- is gegarandeerd onschadelijk voor mens, dier en milieu! 
- kan zowel binnen als buiten gebruikt worden op diverse locaties zoals: kattenbak, 

knaagdierenkooi, dierenhok, terrarium, vogelkooi, sproeiplekken, bench, hondenmand, 
kattenmand, gazon, tuinpad, terras, balkon, autobekleding, tapijt, plavuizen, vinyl, laminaat 
dus overal in en om het huis waar organische geurtjes moeten verdwijnen. 

Voordelen: 
De lucht bevat geen stank en ammoniak meer met als bijkomend voordeel veel minder kans 
op vliegen en ander ongedierte. 
De aanwezigheid van een kleine hoeveelheid zeep zorgt voor een reinigende werking. 

 
Hans Hems 
Langvennen-oost 74b 
5061 DR OISTERWIJK 
Tel: 06-51958991  
website: www.hemshealthproducts.com  
e-mail: info@ hemshealthproducts.com  
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Junglespots Solano 
 
Solano gaat ons verlaten. Voor hij onze deur achter 
zich dicht trekt, overpeins je dan zijn periode bij ons. Hij 
is op 24 juli 2007 in Zweden geboren. Hij heeft een 
poosje in Noorwegen gewoond, maar kwam als 
volwassen kater terug bij zijn fokker. Door 
samenwerking met Hartmut en Sylvia Hoyk kwam 
Solano in maart 2009 bij ons in Oss, Holland, wonen. 
Wat een imposante kater! 
 
Je stelt je logischerwijs wat voor bij foto’s, maar de werkelijkheid was beter, mooier. Hij was 
al vader van een aantal kittens en heeft hier ook voor het nodige nageslacht gezorgd. In 
totaal kreeg hij 63 kinderen. Sommigen zeggen dat dat veel is, maar anderen kijken daar 
anders tegenaan. Slechts een beperkt aantal kittens van hem is “de fok ingegaan”. De 
overige kittens zijn als “liefhebber dier” verkocht. Hij heeft een gouden karakter doorgegeven 
en prachtige looks. Veel van de nieuwe eigenaren die naar de kittens kwamen kijken, 
hoopten dat hun katertje zo uit zou groeien. Verschillenden zijn op hun wenken bediend, 
menig katertje werd een waardige zoon van Solano. 

 
Op shows had hij het niet. Maar in de bijna drie jaar 
dat wij hem daar toch mee naar toe namen, heeft hij 
geleerd dat keurmeesters geen beulen zijn, dat 
publiek net zo vriendelijk voor hem is als dat 
mensen hem thuis komen bezoeken en dat de baas 
het geweldig vond als hij zich goed gedroeg en dat 
dat zelfs extra knuffels opleverde. 
 
Al met al heeft hij daardoor keurig de titel 
internationaal kampioen behaald. De eerste punten 
voor een volgende titel waren ook al binnen, maar 
die zal hij niet meer halen. Want op 23 april 2012 is 
meneer onder het mes geweest en heeft hij zijn 
kroonjuwelen ingeleverd. 
 

Als eigenaar van een fokkater sta je steeds versteld wat zo’n castratie voor wonderen 
verricht. Het heftige, onbezonnen, soms wispelturige gedrag verdwijnt. Het vriendelijke, 
stabiele karakter komt weer naar voren. Dat is wat je wilt zien. 
 
Omdat hij voorheen sproeide, zat hij – 
samen met een andere dekkater – 
apart van de andere katten. Na zijn 
castratie was de tijd aangebroken om 
hem bij de rest te zetten. De rest 
bestaat uit 3 volwassen (open) 
poezen, een jonge poes en kater van 
7 maanden en af en toe zijn 4 
kleinzonen van enkele weken oud. 
Solano kwam, zag en …. Nee, hij 
hoefde niet te overwinnen, zoals het 
spreekwoord zegt. Hij was meteen 
deel van de groep. Hij heeft niemand 
van zijn of haar plaats gestoten, 
hoewel hij af en toe wel een prettig 
ligplekje inpikte.  
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Maar dat ging zonder slag of stoot. In feite werd de vriendengroep gewoon uitgebreid. En dat 
geeft vertrouwen. Hij mag bij twee van zijn jongste zoons komen wonen. 
 
Als je dan zo zit te mijmeren, ben je dankbaar. Dankbaar dat Sabine Engler zo’n fantastisch 
beest heeft gefokt. Dankbaar voor de vriendschap met de familie Hoyk, waardoor mogelijk 
werd dat hij hier kwam wonen. En dankbaar dat Ben en Brigitte net zo op slag verliefd op 
Solano werden als wij, waardoor zij graag verder voor hem willen zorgen. En bovenal: 
dankbaar dat Solano ons vriendje is. 
 
Door (Henk en) Wiljo van der Heijden 
 

 
 

Deze laatste drie foto's met dank aan Ben en Brigitte van de Sande 
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Een nieuw maatje 
 
 

 
Hé, welke indringer zit daar op mijn bank?  Hoezo? Vanaf nu is dit ook mijn huis. 
 

 
Dus ook mijn krabpaal!    Nou vooruit dan. Zo'n kruimel toch. 

 
Toch wel prettig zo samen.    Haha… gewonnen! 
 

    
Foto´s ingezonden door Jeroen van Heumen. 
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ConceptConceptConceptConceptnnnnooootulen van de Algemene Ledenvergadering van de Ocicat Club Holland, tulen van de Algemene Ledenvergadering van de Ocicat Club Holland, tulen van de Algemene Ledenvergadering van de Ocicat Club Holland, tulen van de Algemene Ledenvergadering van de Ocicat Club Holland, 
gehouden op zondag 2gehouden op zondag 2gehouden op zondag 2gehouden op zondag 24444 juni 201 juni 201 juni 201 juni 2012222 in het Cityhotel te Oss. in het Cityhotel te Oss. in het Cityhotel te Oss. in het Cityhotel te Oss.    
 
Aanwezig: Henk en Wiljo van der Heijden, Hartmut en Sylvia Hoyk, Ben en Brigitte van de 

Sande, Marieke Keijzers, Jacques van Heumen en Marlies Koorenneef. 
 
Afwezig met kennisgeving: 
 Bianca van der Post, Marian Overdijk, Eva Zube en Ietje Rauh. 
 
1.1.1.1.    OpeningOpeningOpeningOpening    
Om 14.23 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
2. Vaststelling van de notulen van 26Vaststelling van de notulen van 26Vaststelling van de notulen van 26Vaststelling van de notulen van 26----06060606----11111111    
De notulen van de ALV 2011 worden ter goedkeuring voorgelegd. Er zijn geen op- of 
aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 
    
3. Ingekomen en uitgaande stukkenIngekomen en uitgaande stukkenIngekomen en uitgaande stukkenIngekomen en uitgaande stukken    
Het secretariaat doet verslag hiervan, met vermelding dat door een computercrash enkele 
dingen verloren zijn gegaan. Gelukkig niets belangrijks.  
 
4. BestuursmededelingenBestuursmededelingenBestuursmededelingenBestuursmededelingen    
De voorzitter deelt mee dat we een nieuwe hoofdsponsor hebben. Na het aflopen van het 
sponsorcontract met ProPlan, ontstonden enkele onoverkoombare meningsverschillen, 
waarna het bestuur heeft besloten om de samenwerking te stoppen. We hebben een nieuwe 
partner gevonden in Prins Petfoods. 
 
5.5.5.5.    Jaarverslag secretariaatJaarverslag secretariaatJaarverslag secretariaatJaarverslag secretariaat 2011 2011 2011 2011    
 

BestuursvergaderingenBestuursvergaderingenBestuursvergaderingenBestuursvergaderingen 
Er hebben in 2011 2 officiële bestuursvergadering plaatsgevonden (9 januari en 19 juni). 
Daarbuiten is er veelvuldig contact geweest tussen de bestuursleden via telefoon en 
mail. 
 
LedenbestandLedenbestandLedenbestandLedenbestand 
In 2011 hebben we 5 aanmeldingen gehad. Dit betroffen allemaal cadeau-abonnenten 
(door de fokker cadeau gedaan bij de aanschaf van een kitten). 
Na het sturen van de herinnering voor de contributie heeft 1 lid met directie ingang 
opgezegd. Vijf personen die na diverse herinneringen niet betaald hebben zijn uit het 
ledenbestand verwijderd. 
Daardoor kwam de teller voor het ledenaantal op 47 leden (zijnde 38 algemene leden, 
2 ereleden, 4 gezinsleden en 3 jeugdleden). 
Tegen het eind van het jaar hebben 9 personen hun lidmaatschap per 1 januari 2012 
opgezegd (zijnde 5 algemene leden, 2 gezinsleden en 2 jeugdleden). 
 
KattenbemiddelingKattenbemiddelingKattenbemiddelingKattenbemiddeling    
In 2011 zijn via de website enkele nesten bemiddeld. 
 
Ocicat Courant InternationalOcicat Courant InternationalOcicat Courant InternationalOcicat Courant International 
In 2011 is ons digitale clubblad tweemaal verschenen in A4-formaat en in kleur. De 
uitgaven verschenen in de maanden augustus en december. 
Ook is er een speciale nieuwsbrief in verband met de Paasshow verzonden. 
 
ShowsShowsShowsShows    
Op de Mundikat show in Arnhem op 24 april zijn meerdere leden aanwezig geweest. 
Sommigen met kat, anderen zonder. Het is weer een gezellig samenzijn geweest. 
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Natuurlijk zijn er meer shows geweest waar onze club vertegenwoordigd werd door onze 
katten. 
De volgende shows zijn bezocht door clubleden: 
DPC show te Wijchen op 6 maart; 
1.DEKZV show te Hamburg, Duitsland, op 15 mei; 
Neocat show te Nijmegen op 25 september; 
DPC show te Wijchen op 6 november; 
Felikatshow te Rijswijk op 13 november. 
 
Bij alle shows zijn advertenties in de catalogi geplaatst. 
 

Het jaarverslag is vastgesteld. 
 

6.6.6.6.    Jaarverslag penningmeesterJaarverslag penningmeesterJaarverslag penningmeesterJaarverslag penningmeester 2011 2011 2011 2011    
 

LedenbestandLedenbestandLedenbestandLedenbestand 
Vijf aanmeldingen uit 2010 liepen door tot 31 december 2011.   
Het ingekomen lidmaatschapsgeld bedroeg € 550,--. Hiervan bedroeg € 110,-- voor 
lidmaatschappen 2011 en alvast € 440,-- voor lidmaatschappen 2012. 
 
KalendersKalendersKalendersKalenders    
Marlies Koorenneef heeft vanaf nu de jaarkalender gemaakt.  
Er waren nog verjaardagskalenders over van de oplage uit 2010. Beide kalenders zijn 
goed verkocht. Totaal hebben de kalenders € 216,12 opgebracht. Er is een fijn financieel 
resultaat uit deze promotie voortgekomen. 
 
AdvertentiesAdvertentiesAdvertentiesAdvertenties    
De inkomsten uit advertenties die wij plaatsten voor onze adverteerders is € 172,50.  
De uitgaven van clubadvertenties die wij in showcatalogi hebben laten plaatsen betroffen 
€ 135,--. Het resultaat bedroeg dus € 37,50. 
 
SponsoringSponsoringSponsoringSponsoring    
Het sponsorcontract met Pro Plan liep nog door vanuit 2010 (is voor 2 jaar afgesloten). 
Vandaar dat daar geen inkomsten uit voortvloeien. Het contract is per 31 december 2011 
beëindigd. 
 
PromotiemateriaalPromotiemateriaalPromotiemateriaalPromotiemateriaal    
Er zijn wat kleine zaken als promotiemateriaal gekocht, o.a. visitekaartjes. Hiervoor is 
€ 29,39 uitgegeven.  
 
OverigOverigOverigOverig    
Er is een gift van € 100,-- voor de club ontvangen. Verdere valt onder deze post de 
afrekening voor het betalingsverkeer, KvK, uitgaven spullen voor o.a. de Paasshow en de 
website.  
 
SpaarrekeningSpaarrekeningSpaarrekeningSpaarrekening    
Er is € 450,-- naar de spaarrekening overgeschreven. 
    
Afsluiting boekjaar  Afsluiting boekjaar  Afsluiting boekjaar  Afsluiting boekjaar      
We zijn trots te kunnen melden dat we het boekjaar hebben kunnen afsluiten met een 
positief saldo, namelijk € 1.406,68. Dit is een saldo van € 275,57 op de lopende rekening, 
€ 370,56 in kas en € 760,55 op de spaarrekening van de club. 
 

Het jaarverslag is vastgesteld. 
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7.7.7.7.    Verslag kas commissieVerslag kas commissieVerslag kas commissieVerslag kas commissie    
De kas commissie, bestaande uit Sylvia en Hartmut Hoyk, verklaart dat alles in orde is 
bevonden. Dit is op schrift gesteld en aan het bestuur overhandigd. 
 
8.8.8.8.    Verkiezing kascontrole commissieVerkiezing kascontrole commissieVerkiezing kascontrole commissieVerkiezing kascontrole commissie    
Wederom stellen Sylvia en Hartmut Hoyk zich beschikbaar en worden hiermee aangesteld 
als kas commissie. 
    
9.9.9.9. ShowsShowsShowsShows    
Op zondag 31 maart 2013 zal er tijdens de Paasshow van Mundikat (in Apeldoorn) een 
Ocicat-special gehouden worden (mede georganiseerd door ons).  
 
– Willen we weer een gezamenlijk ontbijt? 

Ja. Henk gaat kijken wat er geregeld kan worden, aangezien er in Apeldoorn andere regels 
gelden dan in Arnhem. Het zal waarschijnlijk een wat “magerder” variant worden. Wel zal 
het mogelijk zijn om, net als dit jaar, weer koffie en thee in kannen te regelen. 
 

– Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart 2013 zijn er mensen nodig om te helpen met 
opbouwen en het versieren van het carré. 
Henk kan vrijdagmiddag, Marieke op zaterdag. Jacques kan ook helpen. Marlies moet een 
slag om de arm houden wegens mogelijk bezoek uit het buitenland, anders kan ook zij op 
zaterdag helpen. Ben kijkt z'n agenda er op na.  
Als er iemand wil helpen, laat dat dan s.v.p. aan het secretariaat weten.  
 

– Willen we het publiek meer betrekken bij de special en zo ja, hoe? 
Ja. Bijvoorbeeld door een verkiezing “publiekslieveling”. 
 

– Willen we weer alle kooien aankleden met de kleedjes en gordijntjes van de club? 
Ja, dat kunnen we zeker doen. Mocht iemand toch liever z'n eigen spullen gebruiken, dan 
is dat natuurlijk ook goed. 
 

– Kunnen we boven op de kooien vlaggetjes zetten van de landen waar ze vandaan komen? 
Ja, leuk idee. Marieke kan die waarschijnlijk van haar werk lenen, ze gaat die navragen. 
 

– Is er zoiets als clubkleding mogelijk? 
Jazeker. We beschikken over clubblouses. Henk zal kijken wat er nog in voorraad is. 
 

– Kunnen we weer een fotohoekje organiseren? 
Ja, graag. Henk zal vragen of er een ruimte is die we mogen gebruiken, anders een “rustig” 
hoekje in de zaal. Marieke en Michel zullen fotograferen. Sylvia tipt ons dat Tim Wilson ook 
goed en graag fotografeert. We kunnen hem dus ook vragen. 
 

– Is het mogelijk om een podiumpresentatie van het ras te houden? 
Goed idee! Henk gaat vragen of één van de keurmeesters dit zou willen doen. Er mogen 
echter geen kosten aan verbonden zijn. 
 

– Als de Firma Otten weer een grote kooi beschikbaar stelt, kunnen we daar dan grote foto's 
van Oci's aan vastmaken? 
Goed idee. Als we mooie foto's hebben/krijgen kunnen we die gebruiken. Marieke kan via 
haar werk de foto's op groot formaat laten printen. Als we ze sealen, zijn ze mooi en stevig. 

    
10.10.10.10.    WebsiteWebsiteWebsiteWebsite    
Het programma waarmee de website is gemaakt nadert het einde van z'n licentie. Gaan we 
dit verlengen of willen we een ander programma gebruiken? Na overleg kiezen we om met 
een ander programma verder te gaan, omdat daar veel voordelen aan zitten.  
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Enige “nadeel” is dat we de site dan wel volledig nieuw moeten bouwen. Dat kan echter ook 
een voordeel zijn, want misschien wordt het tijd om de dingen eens te vernieuwen, te 
veranderen en te verbeteren. Dus brainstormen we over de mogelijkheden om kijkers naar 
de website te (blijven) trekken. 
 
– Op dit moment worden nestjes kittens bemiddeld via de site. Soms staat daar een foto bij, 

soms niet. Het zou leuk zijn om bijvoorbeeld elke 2 weken een nieuwe foto van dat nestje 
te plaatsten, zodat mensen ook de ontwikkeling kunnen zien. 
 

– We zijn natuurlijk niet gebonden aan de indeling zoals die nu is. We zouden met 
bijvoorbeeld 2 mensen kunnen nadenken over hoe we indeling van de site willen maken en 
dat bespreken met het bestuur.  
 

– In plaats van een lijstje met aangesloten cattery's, kunnen we ook banners van deze 
cattery's plaatsen, dat oogt veel aantrekkelijker.  
 

– We kunnen leuke/lieve/grappige filmpjes plaatsen. 
 

– Verdere ideeën zijn van harte welkom en kunnen ingebracht worden bij het bestuur.  
Nu is uw kans!! 

    
11.11.11.11. RondvrRondvrRondvrRondvraagaagaagaag 
Wanneer is de volgende ALV? 
Na wat overleg wordt besloten tot de datum van zondag 9 juni 2013. 
 
12.12.12.12. SluitingSluitingSluitingSluiting 
Om 16.40 uur sluit de voorzitter de vergadering na alle aanwezigen bedankt te hebben voor 
hun aanwezigheid en input. 
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www.desteenrakkertjes.nl 
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www.drukkerijbuuts.nl 
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www.kattengemak.nl 
    

    
OCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCIOCI 

 
Sportzomer. 

 
Sportzomer. Je hoort het woord overal. Want ja, er is tenslotte een heleboel te beleven op 
het gebied van sport deze zomer. Voetbal, wielrennen en de Olympische Spelen. De 
sportliefhebbers kunnen hun hart ophalen. Degene die liever wat anders doen, wel, onze 
katjes willen graag wat extra aandacht ontvangen. Dat vinden zij geen probleem. 
 
Maar er bestaat nog een mogelijkheid. Een 
combinatie van alles. Onze Victoria (Vicky) is 
daarmee begonnen. 
Om wat extra aandacht van de baas te krijgen 
heeft het dametje zich een prachtig rood 
gympakje aangeschaft. In haar pakje trippelt ze 
tussen de andere katten rond. Letterlijk trippelen. 
Het lijkt wel of ze op spitzen loopt. Hele korte 
pasjes, hoog vanuit de heupen. Tot ze achter een 
speeltje aangaat. Dan is er geen belemmering 
meer. Alle remmen gaan los. Zoefff…. en daar 
gaat Vicky. 
 
De reacties van de andere katten zijn wisselend. Haar moeder Marsipan laat haar jongste 
dochter maar begaan. “Ze is aan het puberen en doet toch wat ze wil. Ik kan er wel iets van 
zeggen, maar daar wordt toch niet op gereageerd. Als ik aangeef dat ze geen rood, maar 
oranje moet dragen, is dat tegen dovemans oren gezegd.” Aldus moeder Marsipan. 
 

Vader Solano vindt alles wat zijn dochter 
doet leuk. “Dat pakje staat je geweldig. Zou 
je er niet nog een paar aanschaffen?” 
Solano loopt naar haar toe en geeft haar een 
flinke lik over haar bolletje. 
 
Tante Carmen trekt haar neus op. “Zoiets 
droeg ik vroeger ook wel. Maar het is veel 
comfortabeler om dat niet te doen. Zo puur 
natuur bevalt het best. Maar als je het me 
dan toch vraagt: rood is jouw kleur niet. Doe 
eens wat meer meisjesachtig, zo leuk roze. 
Tja, of oranje de komende tijd.” Na dit 
verhaal sjokt Carmen weg om weemoedig 
aan haar eigen jeugd terug te denken. 

 
Vicky gaat aan tante Bente vragen wat die van haar outfit vindt. Bente heeft sinds enkele 
weken de zorg over vier zonen en kijkt vluchtig. “Staat je prima. Leuk hoor.” Dan gaat Bente 
snel haar jongens verzorgen. 
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Uiteindelijk loopt Vicky naar Sayangku, een jonge 
Oci-kater. We zijn benieuwd wat hij te vertellen 
heeft over Victoria’s kleding. “Haha, jij laat je 
bedotten. Ik vind juist dat je zulke mooie spots hebt. 
Die zie je nu niet.  
Enne, voor wie ben je nou eigenlijk. Je vader en 
moeder komen uit Zweden, je hebt zelf een 
belangrijke Zweedse naam. Dan zou je pakje dus 
blauw-geel moeten zijn. Jij bent geboren en woont 
in Nederland, dus dan zou je oranje moeten 
dragen. En wat koop jij? Rood! Aan de ene kant 
rood met wit. Dat is Zwitserland. En aan de andere 
kant rood met geel. Je bent voor Spanje!  
Hahaha, meisjes weten ook niets van sport.” 
 
Maar die laatste woorden moet Sayangku toch terugnemen. Vicky loopt naar hem toe, grijpt 
hem in zijn nek en vloert hem. Misschien moeten we haar toch maar gaan aanmelden als 
mascotte voor bijvoorbeeld de judoka’s. 
 
Maar dan zal ze toch in een oranje pakje gehesen moeten worden. Of wit. Dan is ze 
neutraal. Of een glitterpakje. Dan is ze de ster van het feest. Nee, doe maar niet. Ze doet zo 
al gek genoeg. 
 
Groeten van Wiljo van der Heijden 
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Wist je dat: 
 
- we ook hele jonge fans van onze club 

hebben? 
- zo'n clubmok heel prettig drinkt? 
- er nog steeds clubspulletjes te koop zijn? 
- we het altijd leuk vinden om zulk soort 

foto's te ontvangen en te delen met alle 
andere leden? 

- iedereen dus gerust foto's in mag sturen! 
- we ook “sterren” zoeken om te schijnen op 

de voorpagina van de Ocicat Courant 
International? 

- we uitkijken naar een Oci-feestje tijdens 
de Paasshow in Apeldoorn in 2013? 

- wij hopen jullie daar in groten getale te 
treffen. 

    
    
    
    
    
    
    

Foto ingezonden door Ietje Rauh.    
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Volgende Ocicat Courant International  
 
Aan het eind van het jaar zal de volgende Courant verschijnen. Mocht je een bijdrage willen 
leveren door een stukje tekst of foto’s, stuur die dan voor 15 november naar de redactie. 
 
 
 
 
 


