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BESTUUR MEDEDELINGEN
In deze nieuwsbrief enkele belangrijke mededelingen over onze tarieven en over de
registratie/ stamboom aanvragen voor Maine Coons. Natuurlijk heten we ook weer enkele
nieuwe leden welkom. Zijn er mensen die bezwaar hebben tegen het toetreden van deze
nieuwe leden, dan kunnen zij dit binnen twee maanden kenbaar maken bij het bestuur.
De voorbereidingen voor de komende shows zijn al in volle gang. Meer hierover is te lezen
op onze website en natuurlijk ook op onze Facebook pagina.

Reacties graag naar ; nieuws-brief@catsandtulips.nl
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AANPASSING PRIJZEN VAN TICA
DIENSTEN
Zoals een aantal van jullie misschien al gezien hebben, is de koers van de euro ten opzichte
van de dollar momenteel flink aan het dalen. Dit betekent dat onze euro ten opzichte van de
dollar minder waard wordt en wij meer euro's moeten betalen voor hetzelfde product.
Helaas zijn wij hierdoor genoodzaakt om onze tarieven voor een aantal TICA producten te
verhogen omdat deze tarieven simpelweg niet meer hoog genoeg waren om de kosten in
dollars te bekostigen.

De tarieven zijn reeds aangepast op onze website en luiden alsvolgt:

Catterynaam registratie bij TICA

€ 70,00

Lid/fokkerlid CaT en TICA USA

€ 65,00

Lid/fokkerlid TICA USA 5 jaar

€ 170,00

Individuele kat registratie

€ 20,00

TICA titel registratie CH tot en met QGC, leden

€ 5,00

TICA titel registratie CH tot en met QGC, voor niet leden per titel

€ 7,00

TICA titel registratie Supreme titel, voor leden

€ 10,00

TICA titel registratie Supreme titel, voor niet leden

€ 12,50

TICA 3 generatie stamboom

€ 25,00

TICA 5 generatie stamboom

€ 50,00
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NIEUWE LEDEN
Het bestuur heet de volgende nieuwe leden hartelijk
welkom bij Cats and Tulips:


David Kupperschmitt – Purrfactory



Margriet Gombert – Dijkstra - Navajoshome



Tammee Cools - It’s All About

Eventuele bezwaren tegen deze kandidaat-leden kunnen binnen
twee maanden worden ingediend bij het bestuur.
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CATTERY KIVARI STELT ZICH VOOR !
Hallo, ik ben Kirsten van Rijn, 34 jaar en een alleenstaande
moeder van 3 prachtige kanjers.
Wij wonen in een dorpje Kortenhoef wat midden in 't Gooi ligt.
Hier wonen wij met 2 Ragdolls en een zwaar bejaarde Labrador
van ruim 14 jaar!
Hoe ik besmet ben geraakt met het Ragdoll virus is eigenlijk niet
zo heel moeilijk. In het jaar 2000 ben ik afgestudeerd als
Paraveterinair en heb ik vervolgens vele jaren als Paraveterinair
bij een dierenarts gewerkt. Het werken met dieren is iets wat ik
al als jong meisje gewild heb. In de dierenartsenpraktijk leer je
pas goed alle eigenschappen van de vele verschillende rassen
kennen. Hierbij viel de Ragdoll voor mij behoorlijk op. Buiten
het feit dat ze er prachtig uit zien zijn ze ook zo ontzettend lief,
aanhankelijk en rustig. Alhoewel ik al een Heilige Birmaan had rondlopen (die inmiddels
helaas recent is overleden), kwam hier een gesteriliseerde Ragdoll poes bij. En jawel, ook bij
mij sloeg het Ragdoll virus direct toe en het duurde dan ook niet lang voor ik op zoek ging
naar een fokpoes. Het fokken is een lang gekoesterde wens. Hoe kan het ook anders als je
hele leven in het teken staat van dieren. Dit wilde ik dan ook heel goed aanpakken want
helaas kreeg ik in de dierenartsenpraktijk teveel confrontaties onder ogen van mensen die
dieren gekocht hadden bij de verkeerde fokkers.
Ik heb mijn fokpoes Miss Muffin, een blue mitted Ragdoll gevonden bij Mady Janssens van
Cattery Calaquendi, waarvoor ik haar nog steeds erg dankbaar ben. Ze is een grote steun!
Ik heb met het daadwerkelijk fokken toch even gewacht totdat alle omstandigheden
geoptimaliseerd waren. Nu, 3 jaar later is het moment aangebroken
en is Cattery Kivari geen droom, geen wens, maar een mooie realiteit
geworden. Muffin is laatst naar de dekkater geweest dus op dit
moment is het enorm spannend of ze ook daadwerkelijk zwanger is
van haar allereerste nestje!
Omdat mijn Cattery gewoon in de huiselijke kring is wil ik dit klein
houden en staat bij mij de gezondheid en goede foklijnen hoog in het
vaandel.
Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in!!

ste

1

Kwartaal 2015

ste

1

Kwartaal 2015

SHOWAGENDA
Date
Date2
Club
6-mrt-15
8-mrt-15 TickedTICA Cat Club
14-mrt-15
15-mrt-15 Euro-Cat club
28-mrt-15
29-mrt-15 FinTICat
28-mrt-15
29-mrt-15 Catlantic
28-mrt-15
29-mrt-15 Estheticat
4-apr
5-apr-15 Cats for Life
11-apr-15
12-apr-15 MeowTICA

City
Swanley, Kent
Saint-Raphaël
Helsinki
Gaillefontaine
Sofia
Nantes
Dublin

Country
UK
France
Finland
France
Bulgaria
France
Ireland

18-apr-15

Hellevoetsluis

NL

24-apr-15
25-apr-15
9-mei-15
23-mei-15
23-mei-15
5-jun-15
27-jun-15
15-aug-15

19-apr-15 Cats and Tulips
26-apr-15
26-apr-15
10-mei-15
24-mei-15
24-mei-15

Viking Cats
Ragtime TICA Cat Club
Be TICACats Club
TirNaTICA
Lord Cats

Copenhagen
Peterborough
Colfontaine
DunDalk, Louth
Samara
Milton Keynes,
6-jun-15 VanTICA
Buckinghamshire
28-jun-15 Fantastica ALL Breed Cat Club Thornbury, Gloucestershire
16-aug-16 Viking Cats
Give

Denmark
UK
Belgium
Ireland
Russia
UK
UK
Denmark
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HUISDIERVERZEKERINGEN
Is het verstandig om voor uw kat een huisdierverzekering af te sluiten?
Nederlanders zijn 1 van de beste verzekerde mensen ter wereld. Of het nu gaat om de
vakantie, de uitvaart, pech onderweg, de fiets,…….het kan allemaal verzekerd worden. Ook
voor uw kat kan een ziektekostenverzekering afgesloten worden. De medische kosten ten
gevolge van een ongeval en / of ziekte worden dan grotendeels door de verzekeraar betaald.
Is zo’n verzekering een verstandige keuze?
Het verschil tussen een WA-verzekering en een Ziektekostenverzekering voor uw kat
Als uw kat schade veroorzaakt dan kunt u daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Als u een
WA-verzekering hebt dan is het waarschijnlijk dat de schade vergoed wordt door uw WA
verzekering. Het is wel verstandig om goed de polisvoorwaarden te lezen zodat u weet wat
er door uw WA-verzekering gedekt wordt als het gaat om een schade die uw kat veroorzaakt
heeft. Het geldt ook andersom, als bijvoorbeeld de hond van uw buren uw kat bijt dan kunt
u uw buurman aansprakelijk stellen voor het vergoeden van de medische kosten. Maar let
op, voor de wet is een huisdier een ‘zaak’ zonder emotionele waarde. Het kan dan ook
voorkomen dat de WA-verzekeraar aangeeft dat een operatie van bijvoorbeeld € 800,- niet
vergoed wordt omdat de kat dat niet meer waard is. Echt, dat komt voor.
Een ziektekostenverzekering voor uw kat vergoedt de medische kosten ten gevolge van een
ongeval en / of ziekte. Dus als uw kat een knikker inslikt die operatief verwijderd moet
worden, dan valt dat onder de ziektekostenverzekering van uw kat. Een
ziektekostenverzekering voor uw kat kunt u vergelijken met uw eigen humane
zorgverzekering met echter 1 belangrijk verschil….een huisdierverzekering is niet verplicht.
Wel of niet verzekeren?
We hebben aan de grootste huisdierverzekeraar van Nederland, Proteq Dier & Zorg,
gevraagd wanneer het zinvol is om voor je kat een huisdierverzekering af te sluiten.
Mevrouw Judith Meijer gaf daarop het volgende antwoord “Proteq Dier & Zorg meent dat de
eigenaar van de kat financieel in staat moet zijn om zijn kat goede medische zorg te geven,
want echt…dierenartsrekeningen van 600 à 700 euro zijn echt geen uitzondering meer. Je
moet dat dan wel direct kunnen betalen, want het komt altijd onverwachts. Door het
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afsluiten van een ziektekstenverzekering hoef je je als eigenaar geen zorgen meer te maken
over onverwachte medische kosten en weet je zeker dat je kat altijd goede medische zorg
krijgt. Dat is een prettige zekerheid. Sparen? Dat vinden we een gevaarlijk alternatief, want
wat doe je als je nog maar 2 maanden aan het sparen bent? Als je als eigenaar altijd een
paar honderd euro op de bank hebt staan die je zonder problemen kunt gebruiken om de
dierenartsrekening te betalen, dan is het afsluiten van een ziektekostenverzekering minder
urgent. Wil je echter rustig kunnen slapen met de zekerheid dat de dierenartsrekening geen
punt is, dan is het afsluiten van een huisdierverzekering zeker aan te raden.
Vooraf goed kijken wat er wel en niet vergoed wordt
Er zijn verschillende aanbieders van huisdierverzekeringen waarvan Proteq Dier & Zorg de
oudste en de grootste is. Zij hebben ook de meeste keuze en de meest volledige dekking. Op
internet vindt u veel informatie en informeert u ook eens bij uw dierenarts naar hun
ervaringen met huisdierverzekeringen!
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MAINE COONS POLYDACTYL EINDELIJK IN
DE KAMPIOENSKLASSE!
Na jaren is het dan zover en kunnen polydactyl Maine Coons eindelijk ook titels behalen bij
TICA. Met ingang van 1 mei 2015 kunnen ze in de nieuwe Breed Group: Maine Coon
Polydactyl (MCP) kampioen worden. Voor diegenen die met poly's fokken en showen
verandert er dus wel het een en ander. Vanaf 1 mei heb je een SBV-nummer nodig als je je
MC poly wilt showen binnen TICA. Het huidige SBT-nummer vervalt voor MC poly's waarmee
geshowt gaat worden.
Het SBV-nummer kun je op twee manieren krijgen:
1. Je kunt kosteloos het huidige SBT-nummer laten vervangen door een mail met dit
verzoek te sturen naar submit.work@tica.org met de gegevens van je MC poly:
stamboomnaam en huidig SBT-nummer, stuur voor de zekerheid een kopie mee van
het certificaat. Je ontvangt dan per email of via TDS (online programma van TICA) een
nieuw SBV-nummer. Op deze manier krijg je geen registratie op papier thuisgestuurd.
2. Het is ook mogelijk om het SBV-nummer als certificaat te ontvangen. Hier zijn dan
wel de normale registratiekosten aan verbonden. Dit is ook alleen mogelijk als je het
SBT-registratie certificaat per post opstuurt naar TICA met het verzoek om dit te
veranderen in een SBV-nummer.

LeatherAndLace Baby I'm A Star PP
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Ook verandert het een en ander bij het aanvragen van stambomen bij Cats and Tulips. Vanaf
1 mei moeten alle MC poly-kittens duidelijk aangegeven worden op het aanvraagformulier.
Deze kittens zullen dus ook als MCP (i.p.v. MC) op de stamboom vermeld worden. Het is erg
belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt, want als je vergeet aan te geven dat het een poly
betreft, komt er gewoon MC te staan. Het is dan niet mogelijk om een SBV-nummer aan te
vragen bij TICA en de kat kan dus niet geshowd worden. Een Maine Coon polydactyl krijgt
binnen TICA weer een SBT-nummer als hij voortkomt uit drie generaties poly x poly
verparingen, maar dat zal in de regel niet snel voorkomen.
Kortom, zorg er voor dat de SBV-nummers op tijd zijn aangevraagd, zodat je je Maine Coon
Polydactyl per 1 mei kunt showen in de Kampioensklasse.

Galaxy P de Red Land ~ Cattery Siduroy
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VITAMINES
Vooral in de winter moeten wij er goed op letten dat we via het eten voldoende vitaminen
binnen krijgen. In tegenstelling tot de mens produceren katten vitamine C in hun lichaam.
Andere vitamines kunnen ze echter alleen via het voer opnemen. Als de noodzakelijke
vitamines niet beschikbaar zijn, wordt de kat ziek. Maar teveel vitamines kunnen schadelijk
zijn.
In principe zitten in het beschikbare voer alle noodzakelijke vitamines, zodat er gewoonlijk
bij een gezonde kat geen tekorten zullen optreden.


Vitamine A

Vitamine A, de "groeivitamine" is voor katten van groot belang. In tegenstelling tot de mens
en de hond kan de kat deze vitamine niet uit B-carotine halen, maar moet via het voedsel
worden opgenomen. Deze vitamine is vooral in dierlijke producten te vinden. Daarom is het
echt niet aan te raden een kat uitsluitend vegetarisch voer voor te zetten. Het gebruikelijke
complete voer (blik en droogvoer) bevat voldoende vitamine A. Hierdoor zullen
verschijnselen van een tekort, zoals stoornissen bij de voortplanting, problemen met de
ogen en de huid en een verminderde afweer niet optreden.
Veel katten zijn dol op rauwe lever, maar wees er voorzichtig mee, want dit dierlijke product
is een echte vitamine A-bom. Een "overdosis" van deze vitamine kan schadelijk zijn. De kat
wordt sloom en verwaarloost zijn lichaam.
Constante toevoer van vitamine A kan ook leiden tot tot het verbenen van het zachte
weefsel van de vaten en de nieren. In het ergste geval kan dit tot de dood leiden.


Vitamine B

Bij de verschillende vitamines B, die onder andere voor de stofwisseling nodig zijn, is een
tekort ingrijpend. Vitamine B1-tekort (thiamine) kan het bewegingsapparaat beïnvloeden en
krampen veroorzaken. Een tekort aan vitamine B12 en B6 (pyridoxine) leidt bij jongere
katten tot groeistoornissen en een tekort aan vitamine B2 (riboflavine) kan gebrek aan
eetlust en vermageren tot gevolg hebben. Dit vitamine stuurt namelijk de afbouwende
stofwisseling en zorgt voor een normale groei.
Een gebrek aan vitamines van het B-complex kan het tot een gestoorde leverfunctie leiden
en eczeem veroorzaken. Bij katten die bijvoorbeeld met rauwe zoetwatervis of haring
gevoerd worden, ontstaat zo een vitamine-B gebrek. In rauwe toestand bevatten deze
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vissoorten een stof, die vitamine B1 afbreekt.
B6 is nodig voor zowel de stofwisseling als voor aan de aanmaak van bloed.


Vitamine C

Vitamine C is voor de kat volstrekt onbelangrijk omdat dat in het lichaam wordt aangemaakt.


Vitamine D

Vitamine D is onontbeerlijk voor de opbouw van botten en voor het gezond houden van het
skelet. Als dit ontbreekt in de voeding kan dit bij een kat in de groei tot zwakke botten
leiden. Gewoon voedsel bevat ook vitamine D. Bovendien produceren katten met behulp
van ultraviolet zonlicht en een pro-vitamine eveneeens vitamine D voor hun huid. Door
teveel aan vitamine D kunnen de halswervels vergroeien. Dit is natuurlijk erg pijnlijk.


Vitamine E

Vitamine E vervult veel beschermde functies in het lichaam en zorgt voor vruchtbaarheid en
een normaal verloop van de dracht.
Voor vitamine E geldt dat de behoefte van de kat toeneemt als hij eten krijgt dat meervoudig
overzadigde vetzuren bevat. Sommige lekkerbekjes zijn dol op tonijn in olie. Wie zijn kat
deze lekkernij regelmatig voorzet, kan er onbedoeld voor zorgen dat daardoor vitamine E
aan het lichaam wordt onttrokken. Het gevolg hiervan kan zijn een bijzondere vorm van
vervetting, waarbij de vetafzetting geel tot oranjeachtig verkleurt. Dit komt omdat er dan in
het bloed een te hoge concentratie niet-oplosbare bilirubine, het afvalproduct van
hemoglobine, aanwezig is.


Vitamine H

Vitamine H, ook wel bekend als biotine, zorgt voor een mooie glanzende vacht en een
gezonde huid. Hooggist tabletten AA-vet speelt eveneens een belangrijke rol in de
stofwisseling. Een gebrek leidt tot huidveranderingen of haaruitval. Door een gezonde kat
wordt biotine in voldoende mate zelf aangemaakt. Biotine kan bij het voeren van ruw
hoendereiwit onwerkzaam worden, omdat er in eiwit een stof zit die zich met biotine bindt
en daardoor de opname ervan verhindert.


Vitamine K
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Vitamine K is verantwoordelijk voor een normale bloedstolling in geval van verwondingen
noodzakelijk. Het wordt door micro-organismen in de darm van de kat voldoende
geproduceerd.


Overige vitamines

Niacine ofwel nicotinezuur is nodig voor de stofwisseling en de taak van de slijmvliezen. Een
tekort kan diarree veroorzaken.
Foliumzuur dient als catalysator en een gebrek hieraan kan bloedarmoede veroorzaken.
Verder heeft het lichaam van onze kat ook panthoteenzuur en choline nodig. Bij een tekort
aan choline is er kans op leververvetting.
Taurine is voor de kat een zeer belangrijk bestanddeel van de voeding. Een chronisch
taurinetekort leidt tot afbraak van lichtgevoelige cellen. Katten kunnen zelf geen taurine
aanmaken, ze moeten dit opnemen uit dierlijke eiwitten.
Het aminozuur Taurine is onontbeerlijk: nieren, hersenen, spieren (onder meer het hart),
milt, pancreas, het bindweefsel van de ogen, lever en cellen kunnen niet goed functioneren
zonder Taurine.

In water oplosbare vitamines worden via de urine weer uitgescheiden als er een teveel
wordt toegediend. Het betreft hier: vitamine B, C en H.
http://www.weetjesoverkatten.nl/vitamines

Cattery LeatherAndLace
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