Nieuwsbrief
Tweede kwartaal 2014
Bestuursmededelingen.
Nu genieten we nog allemaal van het mooie weer, maar voordat we het weten is het weer
november. En in November staat er iets groots te gebeuren. Voor het eerst zal Cats and Tulips
host zijn van het World Ragdoll Congress. Op vrijdag een gezellig samenzijn met hapjes en
drankjes, diverse lezingen en aansluitend ook een heerlijk buffet. Op zaterdag extra speciale
keuringen voor de Ragdolls, maar natuurlijk vinden ook de gewone keuringen plaats voor al de
andere aanwezige rassen zoals jullie van ons gewend zijn. Voor dit grootse event is een speciale
Facebook pagina ontwikkeld waar allerlei informatie omtrent het congres is te vinden. Ook op
de zondag uiteraard weer de reguliere keuringen voor al de aanwezige rassen en twee
congressen. Natuurlijk zal op zondag onze grote, welbekende, altijd prijs Tombola niet
ontbreken.
Dit jaar dus twee maal een show op onze locatie in Asperen. Dit houdt in dat de twee volgende
shows in 2015 weer op onze locatie in Hellevoetsluis gehouden zullen worden.
Inmiddels zijn alle problemen rondom het stamboek weer opgelost en wordt er met veel plezier
met het nieuwe systeem en de nieuwe apparatuur gewerkt. Het aantal uitgegeven stambomen
blijft groeien en zo ook het aantal leden. Ook dit kwartaal verwelkomen we weer met plezier
een aantal nieuwe leden. Verder in deze Nieuwsbrief worden zij weer aan U voorgesteld en
uiteraard hopen wij van harte dat ook zij het bij ons erg naar hun zin zullen hebben.
In het afgelopen kwartaal zijn er een aantal klachten binnen gekomen over bij ons aangesloten
fokkers. De betreffende leden zijn hierover door ons aangesproken en de klachten zijn
afgehandeld. Een bij ons aangesloten fokker bleef helaas de fout in gaan en was niet voor rede
vatbaar, waardoor wij de beslissing hebben moeten nemen om het lidmaatschap in Mei niet te
verlengen. We willen hierbij nogmaals met klem benadrukken dat wij van onze leden
verwachten dat zij zich aan onze richtlijnen houden wat betreft de fok en verkoop van kittens
en ook het motto van TICA in het oog houden. Fun ,Felines and Friendship. Onze richtlijnen zijn
te vinden op onze website naast de aanvraagprocedure voor stambomen en deze worden ook
bij het aangaan van een lidmaatschap aan de leden verzonden.
Nog een verzoekje aan onze nieuwe leden om zich voor te stellen in onze Nieuwsbrief. Stuur
een leuk verhaaltje in over jezelf en je cattery. Dit geld natuurlijk ook voor al onze leden die dit
nog niet eerder hebben gedaan. Dus wil je iedereen laten kennis maken met je cattery of heb je
een andere bijdrage voor onze Nieuwsbrief, laat het ons weten. Ook foto’s om de nieuwsbrief op
te vrolijken zijn welkom!
Reacties graag naar; nieuws-brief@catsandtulips.nl
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Regels: als TICA lid telt ook jouw mening!
Mensen vragen wel eens waarom ze lid zouden worden van TICA USA naast het lidmaatschap
bij CatsandTulips. Een belangrijke reden hiervoor is dat je als lid bij TICA meebeslist bij alle
belangrijke beslissingen!
Zo word je bijvoorbeeld gevraagd om te stemmen bij wijzigingen van de bestaande regels bij
TICA. Daarnaast kun je ook stemmen op wie jou gaat vertegenwoordigen in je breed
comité, in het bestuur als Regional Director en (vice) President.
Iedereen kan een voorstel indienen om regels aan te passen of nieuwe regels toe te voegen.
Deze worden eerst besproken met de "werkgroep Regels" (Rules Committee), waarna zij
voorgedragen worden bij het bestuur. Het bestuur komt ieder jaar een aantal maal bijeen
waarbij dergelijke voorstellen besproken worden.
De eerstvolgende vergadering is de Annual in September. Voor deze vergadering zijn reeds de
volgende voorstellen tot verandering van regels ingediend. Dit betekent dat deze voorstellen,
inclusief het commentaar van de Rules Committee, besproken zullen worden door de President,
Vice-President en alle Regionale Directeuren die uiteindelijk een beslissing over de voorstellen
zullen nemen. Bij een positief besluit worden daarna de regels voorgelegd aan alle TICA leden
die hun definitieve akkoord geven.
Voorstellen (in willekeurige volgorde):
1. Ontwikkelen van een nieuwe categorie ten behoeve voor Ras Revitalisatie.
De rassen Bombay, Burmese, Havana en Singapura hebben een zeer smalle genetische pool.
Doel van deze nieuwe categorie is om het mogelijk te maken om nakomelingen van kruisingen
van deze rassen met andere rassen, waaronder huiskatten van onbekende origine, eerder te
kunnen showen dan de vierde generatie.
Deze categorie geldt dan alleen voor bestaande rassen met een smalle genetische basis die
kruisingen nodig hebben om de genetische gezondheid van het ras op lange termijn te
waarborgen.
2. Bijten van katten tijdens een show
Doel van deze verandering is om strengere regels toe te passen rondom een kat die bijt
waaronder
- Het diskwalificeren in de ring waar de kat gebeten heeft.
- De kat mag de rest van de show niet meer geshowd worden
- Na drie diskwalificaties vanwege bijten mag de kat niet meer geshowd worden, de kat
kan ook geen punten voor titels meer verkrijgen. Eventuele behaalde Regionale of
Internationale titels worden niet toegekend.
3. Verduidelijking van de show formats
Hierbij gaat het vooral om het omschrijven van een weekend, is dat een dag, twee dagen of drie
dagen en hoeveel keer mag een kat dan tijdens een dergelijk weekend gekeurd worden.
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4. Vergroten van het aantal Regional Awards van een top 20 naar een top 25
TICA heeft in de afgelopen jaren een grote groei doorgemaakt en met het verhogen van het
aantal plekken in de Regional Wins van 20 naar 25 wordt er recht gedaan aan deze groei.
5. Benching van katers in de keurringen
Het voorstel is om het toe te staan om gecastreerde katers naast elkaar te plaatsen in de
keurringen na goedkeuring van de eigenaar(s).
6. Aanpassing van de bewoording op stambomen voor Experimentele rassen
Met het uitgeven van stambomen voor Experimentele rassen wordt de illusie gewekt dat het
betreffende ras erkend wordt binnen TICA, terwijl het doel alleen het volgen is van een bepaald
ras zodat een latere aanvraag voor erkenning makkelijker kan verlopen.
Opmerking: stambomen voor Experimentele rassen worden NIET uitgegeven door
CatsandTulips alleen door TICA juist vanwege deze reden.
Voorstel is om de benaming aan te passen naar "Registratie Certificaat" waarop duidelijk
vermeld staat dat het betreffende ras en rasnaam niet erkend of goedgekeurd is door TICA.
7. Aanpassen registratie regels voor "developing area's"
Er zijn diverse landen waar tot op heden geen rasverenigingen zijn en/of geen stambomen voor
raskatten uitgegeven worden, voorbeelden hiervan zijn India of Costa Rica.
Hierdoor is het haast onmogelijk om in deze landen katten te registreren voor een
fokprogramma. Voorstel is om voor deze landen toe te staan dat twee Approved All Breed
Judges een kat evalueren en akkoord geven dat deze kat geregistreerd wordt binnen TICA.
8. Stop op het combineren van rassen waarbij structurele mutaties gecombineerd worden
Aanpassing van diverse regels binnen TICA met als doel het stoppen van het ontwikkelen van
nieuwe rassen welke gebaseerd zijn op het combineren van structurele mutaties zoals, maar
niet gelimiteerd tot, korte pootjes, afwijkende oren en een afwijkende vachtstructuur.
De volledige tekst van de voorstellen en het commentaar van de Rules Committee is te vinden
op http://www.tica-en.org/tmp/2014+Annual+Proposals.pdf
Ralph Stadter, onze Regional Director, is ook jouw vertegenwoordiger tijdens de vergadering
wanneer er over deze voorstellen gesproken wordt. Wil je hem iets meegeven voor de discussie
hierover, stuur hem dan een mail (in het Engels). Zijn email adres is
regional.director.en@tica.org
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Wie vertegenwoordigt jou en jouw ras?
Bij TICA beslis je als lid mee bij alle belangrijke beslissingen aangaande jouw ras!
Hierbij wordt je in eerste instantie vertegenwoordigd door een Breed Comité.
Wat zijn de verantwoordelijkheden van een dergelijke Breed Comité?
Dit staat beschreven in artikel 17 van de By-laws en houden het volgende in:
"Het is de verantwoordelijkheid van de Breed Comité om de leden van een Ras/Rasgroep te
vertegenwoordigen aangaande ieder voorstel voor het aanpassen van de beschreven
Rasstandaard, welke ingediend is door een bonafide stemgerechtigd lid van de betreffende
Rassectie.
Een voorstel moet goedgekeurd zijn door een meerderheid in de Breed Comité voordat de
voorzitter het voorstel mag doorsturen naar de Genetic en Rules Comité voor review en
goedkeuring. Wordt een voorstel niet geaccepteerd door de meerderheid dan zal dit
teruggekoppeld worden aan de indiener van het voorstel.
Ieder Breed Committee lid mag zijn/haar commentaar vermelden richting de Genetic, Rules
Comités of indiener van het voorstel.
Nadat de Genetic en Rules Comités het voorstel hebben goedgekeurd zal het voorstel
doorgestuurd worden naar het Executive Office voor een stemming onder alle stemgerechtigde
leden van het betreffende Ras"
Ben je benieuwd wie jou en jouw ras momenteel vertegenwoordigen?
Kijk dan hier:
http://www.tica.org/members/commitees/breeds.php
In oktober 2014 zullen er nieuwe verkiezingen worden gehouden voor deze
vertegenwoordigers. Ben je benieuwd wie zich kandidaat gesteld heeft? Kijk dan hier:
http://www.tica.org/members/elections/election_2014.php

(Migatobonito Purrfecto Bam Beeno van Desiree Alderliesten en Sandra Hummel- Cattery RoyalMainlys)
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Persbericht.

Lelystad, 18 juni 2014 - Martin Gaus trapt nieuw initiatief af op 19 oktober: Dier &
Doen! Een uniek samenwerkingsverband is ontstaan tussen de Martin Gaus Academie, Nicky
Gootjes (Hondengedragsdeskundige), Sonja van Leeuwen (kattengedragsdeskundige), en
Bernice Muntz (konijnen- en caviadeskundige). Met opleidingen voor professionals in de
dierenbranch en workshops voor eigenaren is de missie van Dier&Doen: het bevorderen van
het emotionele welzijn van huisdieren door het stimuleren van eigenaren om dingen te gaan
doen met hun dier.
Miniseminar op 19 oktober in Lelystad
Dier & Doen wordt op 19 oktober afgetrapt met een miniseminar in Lelystad met de titel ‘Wat
doe jij met je dier?’. Tijdens deze bijeenkomst, die door Martin Gaus zal worden geopend,
krijgen de deelnemers uitleg over het initiatief. De diverse docenten zullen uitleg geven over
hersengymnastiek voor dieren om de deelnemers bewust te maken en ze actief te krijgen om
meer met hun dier te gaan doen. Ook zullen zij per diersoort aangeven wat de mogelijkheden
zijn want hersengymnastiek houdt veel meer in dan alleen maar denkspeelgoed. Na de
presentaties krijgen de deelnemers voorbeelden te zien van wat er allemaal mogelijk is en
zullen de diverse workshops en opleidingen worden gepresenteerd.
Naast het miniseminar richt Dier & Doen zich specifiek op zowel de professional in de
dierenbranche als wel op de eigenaren van dieren. Er wordt per diersoort een ééndaagse
nascholing ‘Hersengymnastiek’ aangeboden voor dierprofessionals, waarbij theorie en praktijk
worden afgewisseld.
Voor eigenaren van huisdieren zijn er per diersoort workshops gepland waarin men kennis
opdoet van hoe dieren leren en waarom het zo belangrijk is om dieren te stimuleren hun
hersenen te gebruiken.
Dier & Doen is voor professionals en eigenaren die meer met hun dieren willen gaan doen om
zo het welzijn van hun huisdier te verhogen!
http://www.martingaus.nl/academie/dierendoen/mini_seminar_dier_en_doen.html
Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Adriënne van ’t Wout: 06 43 075 475.
Contact per e-mail kan via adrienne@martingaus.nl
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Het bestuur heet de volgende nieuwe leden hartelijk welkom bij Cats and Tulips:













Kathleen van den Bosch ~ Peachesbengals
Olga Volkova ~ Pearspots
Nancy Heutjens ~ Bigsavannahcats
Peter Myncke ~ Marjan Boonen ~ Boonland
Nicole Hummelen ~ Kahurang
Patrick Schot ~ Polyroid
Birgitta Cameron ~ Cameroncoons
Lecien Serika van Slot ~ Leciensbengals
Jolanda Kunz ~ Crazyclaws
Erica Lambrechts ~ Mauwcly
Anita van Kreuningen ~ Ballerina
Birgitte Veggelers ~ Beautywildcats

Eventuele bezwaren tegen deze kandidaat-leden kunnen binnen twee maanden worden
ingediend bij het bestuur.

Foto Miriam Muller - Cattery Siduroy
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Cattery Evi stelt zich voor
Als nieuw lid wil ik mij bij deze graag aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Evelien v.d. Meide, ben 51 jaar getrouwd met Wim 52 jaar, wij hebben een zoon
Mitchel van 24 jaar die sinds twee jaar samen woont met zijn vriendin Jaleesa en wij wonen
allemaal in Lelystad.
Vanaf mijn geboorte ben ik omringd geweest door katers en poezen. Een leven zonder deze
geweldige en eigenzinnige dieren kan ik mij niet voorstellen.
Wij hebben naast onze poezen ook nog een hond. Deze hond kwam bij ons aanlopen tijdens
onze vakantie in Portugal. Zwaar verwaarloosd maar na onderzoek bij een dierenkliniek wel
gezond. Wij hebben haar ondertussen alweer 11 jaar.
Verder hebben wij een wit met zwarte vlekken poes (Do). Deze is door mijn zoon als kitten
langs de kant van de weg gevonden en woont alweer 5 jaar bij ons. In 2011 heb ik mijn eerste
raskat voor mijn verjaardag gekregen. Een Noorse Boskat (Zoë).
Omdat wij altijd alleen maar verwaarloosde en door andere gedumpte dieren hebben gehad, zei
mijn man : “jij krijgt voor je verjaardag een keer een echt merk (lees ras)”. Mijn man is werkzaam
in de elektronica en mijn cadeautjes hadden tot op die dag altijd een snoer en nu kreeg ik een
cadeau met een staart (en wat voor één).
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Heel graag wilde ik eens in mijn leven een keer een nestje. Poes Zoë is super schattig maar
wilde maar niet groeien. Ze is nu bijna 3 jaar en weegt nog geen 3 kilo. Ook was ze om de week
krols, wat haar veel energie koste, waardoor ze veel te mager werd. Wij hebben haar daarom in
2011 laten steriliseren.
Vorige jaar kwamen in contact met mensen die i.v.m. privéomstandigheden gingen stoppen met
hun Cattery. Samen met mijn zoon zijn we een kijkje gaan nemen en hebben een Maine Coon
(Annabel) poes van bijna 2 jaar overgenomen. Annabel is een hele lieve, grote en gezonde
poes. Hierdoor werd het mogelijk om toch een keer een nestje te krijgen. Toen zijn we op zoek
gegaan naar een mooie kater die evenals Annabel een mooie stamboom heeft. En dat is
gelukt, Annabel is gedekt door een prachtige grijze kater en is van 12 op 13 april jl. bevallen van
zeven kittens, helaas is er één dood geboren en hebben we nu zes prachtige kittens. Wat is dat
bijzonder om mee te maken. Ze zeggen dat poezen een stil plekje gaan opzoeken als ze
moeten bevallen maar niets minder waar. Wij hadden een mooie werpkist neergezet in de
kamer en een grote kartonnen doos met een lekker kussen erin op zolder. Maar Annabel ging
gewoon gezellig naast me zitten op de bank, ik kon nog net een dikke molton onder haar
schuiven en de eerste kitten was geboren.
Om alles netjes en officieel te regelen ben n.a.v. ervaringen en op aanraden van de vorige
eigenaar van Annabel bij Cats and Tulips terechtgekomen.
Voordat je je aanmeld moet er ook een Cattery naam verzonnen worden. Na lang denken ben ik
op de naam Evi gekomen.
De betekenis van de naam Evi is `De leven gevende`.
Mijn man is druk bezig om voor CatteryEvi een website (www.Catteryevi.nl) te maken en ik hoop
dat deze dan ook over niet al te lange tijd toegankelijk is en dat een ieder hieraan een bezoekje
gaat brengen.
Hartelijke groet.
Evelien v.d. Meide
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TICA Showagenda.
Komende shows in Europa:
26
26
10
23

july
july
aug
aug

2014 27 july 2014
2014 27 july 2014
2014
2014 24 aug 2014
31 aug
30 aug 2014
2014
06 sep 2014 07 sep 2014
13 sep 2014 14 sep 2014
13 sep 2014 14 sep 2014
13 sep 2014 14 sep 2014

Oneforall Cat Club
Purr-purr Cat Club
TickedTICA Cat Club
Viking Cats

Brigg
Kazan
Maidstone
Give

EW
EN
EW
EN

Liberty Cat Club

Worcester

NE

Be TICACats Club
Best BY Cats
Cats Unlimited
TickedTICA Cat Club

Colfontaine
Minsk
Attendorn
Kent

EN
EN
EN
EW

20 sep 2014 21 sep 2014 Blue Danube Cat Club Baden

ES

4 oct 2014

05 oct 2014

Bengal Cat Club of GB Solihull

EW

4 oct 2014

05 oct 2014

Viking Cats

Rodovre

EN

11 oct 2014

12 oct 2014

Belgian TICA Friends

Brussels

EN

11
11
01
01
08
08
15

12
12
02
02
09
09
16

Azur Cats
All about Cats
Cattica Cat Club
Catimini Club
FinTICAt
Viking Cats
Cats and Tulips

Grasse
Graz
Newbury
Orléans
Helsinki
Koge
Asperen

ES
ES
EW
ES
EN
EN
EN

oct 2014
oct 2014
nov 2014
nov 2014
nov 2014
nov 2014
nov 2014

oct 2014
oct 2014
nov 2014
nov 2014
nov 2014
nov 2014
nov 2014

UK
Russia
UK
Denmark
USA
(ANNUAL)
Belgium
Belarus
Germany
UK
Austria
(ES Regional)
UK
(EW Regional)
Denmark
Belgium
(EN Regional)
France
Austria
UK
France
Finland
Danmark
Nederland

Foto: Pacificats Happy Go Lovegood Junior van Liesbeth van Mullem en Willem-Jan van den
Eijkhof
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Consumentenrecht bij de aankoop van een huisdier
Over het kopen en verkopen van dieren leven vele vragen. Die vragen komen vaak voort uit een
situatie waarin het dier te kampen blijkt te hebben met een afwijking of gebrek waarop de
nieuwe eigenaar niet had gerekend, en die geld kost omdat diergeneeskundige behandeling
nodig is. Soms is de verkoper wel bereid om (een deel van) de dierenartskosten te vergoeden,
maar dit is lang niet altijd het geval. Het is daarom handig te weten wat uw rechten zijn.
Het dier als ding
Tegenwoordig staat in de wet beschreven dat dieren geen zaken zijn. Vervolgens staat daar
echter achteraan dat “alle wetgeving die op zaken van toepassing is, ook van toepassing is op
dieren”. In het recht rond koop en verkoop is een dier dus nog steeds gewoon een ding. Er zijn
wel politieke plannen om dat te veranderen, maar dat zal niet op korte termijn leiden tot een
andere situatie rond de koop en verkoop van dieren. Vooralsnog betekent dit, dat het kopen van
een dier juridisch hetzelfde is als het kopen van een televisie, koelkast of auto. Er is een
koopovereenkomst, waarbij de ene partij zich verbindt om het product (in dit geval het dier) te
betalen en de andere partij zich verbindt om het product te leveren. In de wetten rond koop en
verkoop (het burgerlijk recht) wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen dieren en andere
zaken.

U beslist zelf wat u koopt
Óf u een televisie koopt, welk model, waar u die koopt en hoe, dat alles is uw eigen beslissing.
Als u blindelings 1000 euro betaalt voor een toestel, zonder te kijken of het wel in orde is, dan
moet u dat zelf weten. Hetzelfde als verkoper zijnde: Wanneer u een oude viool op zolder vindt
en deze te koop zet, en er komt iemand langs die er 1000 euro voor geeft, dan moet die koper
dat zelf weten. En op uw beurt mag u zelf bedenken of u die viool voor dat bedrag verkoopt of
niet. Bij een dier is dat niet anders.
Garantie na aankoop van een dier
In de wet wordt verschil gemaakt tussen een zogenaamde ‘consumentenkoop’ en een gewone
koop. Bij een consumentenkoop gaat het om een koop waarbij een particulier een dier koopt
van iemand die ‘handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf’. Bij consumentenkoop zijn er
speciale regels van toepassing, met name met betrekking tot de garantie.
In tegenstelling tot wat veel mensen denken, wil consumentenkoop niet zeggen dat u recht hebt
op geld. Wel kunt u bij een gebrek in de eerste zes maanden na aankoop recht hebben op
garantie. U als koper moet dan wel aan kunnen tonen dat er sprake is van een
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consumentenkoop, en dat de verkoper handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. De
verkoper kan proberen te bewijzen dat dit gebrek pas na de aankoop is ontstaan.
Als u kunt bewijzen dat u het dier hebt gekocht van een handelaar of bedrijfsmatige fokker, en
het dier mankeert iets in de eerste zes maanden na aankoop, dan moet de verkoper het dier
“herstellen” of vervangen. Lukt dit niet, dan kan de koper vragen de overeenkomst te ontbinden
(ongedaan te maken). Het is ook mogelijk dat de verkoper kan bewijzen dat het gebrek niet aan
hem lag. Bovendien zijn er natuurlijk beperkingen: sommige producten hebben van zichzelf
geen lange levensduur, en sommige gebreken zijn wel heel duidelijk niet aan de verkoper te
wijten. Denk bijvoorbeeld aan een kitten dat door een auto overreden wordt.

Hoe haal ik mijn recht, als mijn dier iets mankeert
Hier schuilt het grootste struikelblok bij het kopen /verkopen van dieren. Zoals eerder
geschreven, is het kopen van een dier uw eigen beslissing. U moet zelf weten wat u doet en
hoeveel geld u wilt betalen voor een dier. Blijkt er achteraf een probleem te zijn waar koper en
verkoper niet uitkomen, dan kan de zaak soms eerst worden voorgelegd aan een
geschillencommissie waarbij de verkoper is aangesloten. Is die er niet, dan is de enige uitweg
een rechtszaak aanspannen om uw gelijk te halen.
Een rechtszaak is tijdrovend en duur. Het kost al snel honderden euro’s en duurt minstens een
jaar. Bovendien moet degene die naar de rechter stapt, bewijzen wat hij zegt. Als u als koper
vindt dat er sprake is van een consumentenkoop, dan moet u dit dus bewijzen. Pas als dit lukt,
zal de rechter de garantie van een consumentenkoop toepassen. Dan staat nog niet vast dat de
verkoper alle kosten die voortkomen uit de afwijking of het gebrek bij het dier, moet gaan
betalen.
De rechter maakt onderscheid in de kosten van het product / het dier, en eventuele aanvullende
schadevergoeding. Stel dat u een televisie koopt voor 50 euro, en deze gaat na een week
kapot, dan heeft u niet veel kans op schadevergoeding. Van een tweedehands televisie van 50
euro kunt u nu eenmaal minder verwachten dan van een gloednieuwe van 1000 euro. De eerste
stap gaat daarmee over het aanschafbedrag. Dit geldt ook voor de aanschaf van dieren. Wilt u
daarnaast nog extra kosten terug, dan zult u bij de rechter moeten aantonen dat de verkoper
ook voor die kosten verantwoordelijk is omdat hij nalatig is geweest.

Wat kunt u van de fokker verwachten als het gekochte dier iets mankeert
In principe moet een gekocht product, dus ook een dier, voldoen aan wat u er redelijkerwijs van
kunt verwachten. Dat is een vaag criterium! Mankeert het dier iets, dan zult u als koper moeten
bewijzen dat dit gebrek al aanwezig was voordat u het dier kocht. Bij een consumentenkoop zijn
er zoals gezegd echter speciale regels. Als het gebrek binnen zes maanden optreedt en de
verkoper handelt als beroep of bedrijf, dan ligt de bewijslast in de basis bij de verkoper. Deze
zal moeten bewijzen dat het niet aan hem heeft gelegen.
Staat vast dat het gebrek al ten tijde van de verkoop aanwezig is geweest, dan moet de
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verkoper het dier “herstellen” of vervangen, of de koop ontbinden (geld terug, dier terug). Het
probleem is natuurlijk dat de meeste eigenaren hun dier niet willen inruilen voor een ander dier,
en ook niet zomaar willen teruggeven aan de verkoper. Dit betekent dat, als het probleem in
aanleg al voor de koop aanwezig was, de verkoper misschien wel herstelkosten moet betalen,
maar tot een maximum van het aankoopbedrag van het dier. En dat is voor veel
dierenartsrekeningen niet toereikend.

We verkoper weigert iets te doen
Als de verkoper weigert aan de genoemde verplichting van herstellen, vervangen of koop
ontbinding te voldoen, heeft de koper geen andere optie dan naar de rechter te stappen. Daarbij
moet de koper dan eerst bewijzen dat er sprake was van een consumentenkoop, en daarna
krijgt de verkoper de mogelijkheid om te bewijzen dat het probleem pas na de koop is ontstaan.
Mijn gekochte dier heeft een erfelijke afwijking
Omdat van veel aandoeningen bekend is dat ze erfelijk zijn, maakt dat de positie voor de koper
relatief makkelijker. Evengoed zal de koper wel moeite moeten doen om zijn gelijk te halen.
Voor beide partijen is dat reden om gebruik te maken van een goed koopcontract. Maar hoeveel
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contracten u ook afsluit, er is geen garantie op levende wezens.
Bij heel veel rasdieren weet de fokker dat een bepaalde afwijking in het ras voorkomt, en wordt
er indien mogelijk ook op getest. Als de tests van de ouderdieren negatief zijn, dan kan zo’n
fokker het ook niet weten. Het zal dan afhangen in hoeverre het dier nog aan de redelijke
verwachtingen kan voldoen, of aan wat er is afgesproken, hoe dit wordt opgelost. Het
terugbetalen van (een deel van) de medische kosten (‘herstelkosten’) komt vaak voor, maar
deze kosten zijn al snel hoger dan het aankoopbedrag van het dier. De nieuwe eigenaar draait
dan toch voor de rest van de kosten op.
Dergelijke zaken kunnen ook worden afgesproken in een goed koopcontract. Dat maakt het
voor beide partijen makkelijker.
De plichten van de consument bij aankoop van een dier
Als consument hebt u een onderzoeksplicht. U moet uzelf informeren over uw aankoop. Dit
wordt niet gecontroleerd, maar gaat wel een rol spelen als u een rechtszaak zou aanspannen.
Hoe minder informatie u van te voren had ingewonnen, hoe minder sterk u staat. Bovendien zijn
veel erfelijke afwijkingen tegenwoordig algemeen bekend.
Als de koper afwijkingen aan het dier constateert, moet hij deze in ieder geval direct aan de
verkoper melden. Dus niet bijvoorbeeld eerst een paar maanden gaan dokteren en pas als de
rekening te hoog wordt gaan klagen.
Ik heb mijn dier gekocht via een advertentie en mondeling een overeenkomst gesloten. Is
dat rechtsgeldig?
Een mondelinge overeenkomst is wel rechtsgeldig, maar moeilijk te bewijzen. Stel dat u op
zondag over de telefoon afspreekt dat u maandag het dier komt halen. U rijdt een paar honderd
kilometer, maar bij aankomst wordt de deur niet opengedaan, of zegt de verkoper ijskoud dat
een ander u voor was. Dan kunt u heel weinig doen. Ook hier zult u weer naar de rechter
moeten om uw gelijk te halen, en zelf moeten bewijzen dat er al een overeenkomst was. Hoe
minder er op schrift staat, hoe moeilijker dat is.

Aandachtspunten bij aanschaf en problemen
Het is niet mogelijk om in een kort overzicht alle stappen van probleem tot rechtszaak te
doorlopen. Wel belangrijk zijn in ieder geval de volgende tips:
Koop een dier alsof u een auto koopt. Een dier moet minstens even lang mee, dus verdient het
dat u zich goed oriënteert.
Als u bij aankoop van een auto niet zou vertrouwen op een verkoper die zegt “ach, als er wat is
regelen we dat wel, dat hoeft niet op schrift”, waarom bij een dier dan wel?
Maak een spaarpotje of sluit een ziektekostenverzekering af. Op gezondheid bestaat geen
garantie.
Mankeert er toch wat aan het dier? Meld dit direct aan de verkoper, en vraag om een spoedige
reactie. Uiteraard zoekt u voor het dier ook direct de diergeneeskundige hulp die nodig is.
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Stelt de dierenarts een diagnose van de aandoening? Vraag dan of de dierenarts in de
patiëntenkaart opschrijft tot welke datum deze aandoening teruggaat. Dat heet de
‘antedateringstermijn’.
Wees reëel in uw wensen. Als u voor 50 euro een televisie koopt, verwacht u niet dat de
verkoper deze voor 1000 euro zal repareren als er iets kapot blijkt te zijn. Zo werkt het bij dieren
dus ook niet.
Komt u er niet uit? Zet uw wensen dan zakelijk op schrift en zorg dat u kunt aantonen dat de
verkoper deze heeft gelezen.
Bewaar bonnen en dierenartsrekeningen. Mocht er een probleem zijn, dan hebt u in ieder geval
bewijs.
Bron: LIGG http://www.licg.nl/
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Katten hebben een speciale drinktechniek
Door: Joyce Ouderkerk

Katten doen alles op hun eigen manier. Het blijkt nu ook dat ze anders drinken. Er is nog maar
weinig bekend hoe honden en andere zoogdieren drinken. De meeste kunnen, door een andere
bouw van de wangen, niet zo drinken als de mens. Het merendeel krult de tong om zo water op
te lepelen. Men ging er lang van uit dat katten dit ook zo doen.
Roman Stocker van het Massachusetts Institute in Cambridge ging hieraan twijfelen toen hij het
drinken van zijn kat Cutta Cutta observeerde.

Drinkende kat (©Tanakawho)

Stocker en zijn collega’s filmden Cutta Cutta en 9 andere katten. Ze ontdekten dat katten de tip
van hun tong op het wateroppervlakte laten rusten zonder deze erin te steken. Het water hecht
zich aan de tong en wordt omhoog gebracht wanneer de tong naar binnen wordt getrokken.
Wanneer de bek wordt gesloten breekt de waterkolom, waarbij de kin en snorharen droog
blijven.
Om het mechanisme beter te kunnen bestuderen werd een robot (http://bcove.me/sbtshbvb)
gebouwd. Verrassend was dat er sprake is van een beweging tegen de zwaartekracht in. Om de
zwaartekracht te overwinnen moet de kat, afhankelijk van de dikte van de vloeistof, de snelheid
van het bewegen van de tong aanpassen. Een kat lijkt precies te weten hoe snel hij moet likken.
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Ook de grote katachtigen, zoals de tijger en de leeuw, drinken op deze manier. Omdat deze
katten een grotere tong hebben moeten zij langzamer drinken om de balans tussen traagheid
en zwaartekracht in balans te houden.
Een huiskat likt gemiddeld vier maal per seconde, waarbij telkens 0,1 ml water wordt
opgenomen.
Bron: Science November 2010
Drinkt uw kat voldoende?
Alle levende wezens hebben water nodig om te overleven. Ook voor de kat is water van
levensbelang. Staat u er wel eens bij stil of uw kat voldoende drinkt?
Tips en trucs voor een gezonde waterhuishouding vinden we in het artikel “Drinkt uw kat
voldoende?”, verschenen in Kattenleven (Zomer 2009).
We zetten u enkele tips mee uit dit artikel.
Wist u dat…
- U het gebruik van kunststof bakjes het beste kunt vermijden?
Kunststof bakjes houden geuren vast waardoor de kat het water al snel niet vers genoeg vindt.
- Voldoende drinken heel belangrijk is voor de gezondheid van uw kat?
Voldoende drinken vermindert bijvoorbeeld de kans op blaasstenen. Blaasstenen kunnen
ontstaan bij een verhoogde concentratie van mineralen in de urine. In geconcentreerde urine
kunnen mineralen namelijk kristallen vormen die op hun beurt de oorzaak zijn van blaasstenen.
De concentratie van urine kan onder andere verlaagd worden door meer vocht op te nemen.
U kunt dit als het ware vergelijken met een klein beetje thee waarin suiker is opgelost. De suiker
zien we in dit geval als de mineralen en de thee als urine. Hoe meer suiker we toevoegen hoe
geconcentreerder de thee (urine) wordt. De suiker zal op een gegeven moment niet eens meer
oplossen. Doen we wat extra thee in het kopje dan kan nieuwe suiker (mineralen) opgelost
worden.
-Katten het liefst uit lage, brede bakjes drinken?
Ze vinden het namelijk niet prettig als de snorharen de randen van het bakje raken.
-Het drinkbakje het beste niet naast het voerbakje kan staan?
Het water neemt namelijk de geur van de voeding over. Katten ruiken dat meteen en ze zullen
het water minder graag drinken.
-U naar de dierenarts mpet als uw kat plotseling veel meer of veel minder gaat drinken?
Veel drinken en plassen, ook wel polyurie/polydipsie (PU/PD) genomed, kan een medische
oorzaak zoals nierfalen of suikerziekte hebben. Wij adviseren in die gevallen een dierenarts te
raadplegen.
De dierenarts vraagt waarschijnlijk hoeveel uw kat drinkt. U kunt dit meten door iedere keer een
bepaalde hoeveelheid water in de drinkbak te doen en bij het verversen te kijken hoeveel water
er nog over is. Zorg er in dit geval voor dat de kat niet elders kan drinken.
CatsandTulips Nieuwsbrief

blz. 18 van 20

-

Het water in het drinkbakje minimaal één keer per dag ververst moet worden?
Bacteriën planten zich snel voort in stilstaand water. Ververs daarom minimaal dagelijks
het drinkwater van uw kat. Water dat langer staat kan ook onaangenaam ruiken voor de
kat, waardoor hij geneigd is minder te drinken.

(Bron: Kattenleven, Zomer 2009)
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