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BESTUUR MEDEDELINGEN
Eind van de maand is er weer een show, zoals jullie vast allemaal al weten en hopelijk ook
inmiddels voor hebben ingeschreven. Mocht je dat nou nog niet gedaan hebben, wacht dan
niet te lang en houdt er rekening mee dat wanneer de inschrijving sluit, vrijdagavond 23
oktober om 24;00, de inschrijving ook daadwerkelijk gesloten is. We accepteren geen late
entries! Schrijf je geen kat in, maar wil je wel als bezoeker langs komen, wat natuurlijk ook
erg leuk is, vergeet dan niet om je CaT-lidmaatschapskaart mee te nemen. Op vertooon van
je kaart hoef je namelijk geen entreegeld te betalen. Kom je naar de show en wil je ook
deelnemen aan het diner op Zaterdag avond geef dan je menu keuze door bij je inschrijving.
Het beloofd weer een knalfuif te worden met onze favoriete zangeres .......
Het is zoals altijd ook mogelijk om een cattery advertentie in de show catalogus te plaatsen,
je kan hiervoor contact op nemen met onze secretaris via Sandra@catsandtulips.nl.
Deze show organiseren we samen met het On Safari Europe Team en het thema van de
show is dan ook ' On safari' . Schroom dus niet om je favoriete safari outfit aan te trekken.
Op de zaterdag zullen er extra congressen zijn voor de Bengalen en ook Breeders Choise
Awards zullen aan de Bengalen uitgereikt worden. De Breeders Choise verkiezingen zullen op
zaterdag tijdens de lunchpauze van de keurmeesters plaatsvinden, de prijsuitreiking is 's
avonds tijdens het diner. Op zondag zijn er ook twee congressen en daar kunnen alle rassen
aan mee doen. Uiteraard zijn op beide dagen alle rassen welkom en ook de huiskat. Op
Zondagmiddag zal onze grote 'altijd prijs tombola' weer plaats vinden en op beide dagen zijn
ook onze show fotografen van Poezels weer aanwezig, waar je een afspraak kan maken om
tijdens de show je kat(ten) professioneel op de foto te laten zetten. Voor de nieuwe leden en
iedereen die de vorige nieuwsbrief heeft gemist, wordt de uitleg over On Safari Europe
herhaald in deze nieuwsbrief.
Meer informatie over de inschrijving en het menu vind je op onze
website; www.catsandtulips.nl . En ook op de Facebook pagina's van CaT en On Safari
Europe.

Reacties graag naar ; nieuws-brief@catsandtulips.nl
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NIEUWE LEDEN
Het bestuur heet de volgende nieuwe leden hartelijk welkom bij Cats and Tulips:

















Sander ter Veld – Symbasstory
Mervin Willemsz – Indocats
Francis van der Touw – Belostindreams
Ankie Welvaarts- Welcats
Monika Szcuzurek – Dragonsden
Fred Hartskamp – Indey
Elly Loon van der-van Maaskant – Crowdedhouse
Yolanda Dekker-Muuse – Orsino
H Guowitsch – Wijngaarden – Sibirskywitsch
Shanna Heij – Amaira
John en Stephanie Koppelaar – Rivendels
Barbara Hiemstra – Xenia
Kim Steenberg – Dutchcoastcheetos
Annouschka Acker – Catclouds
Heidi Terburg-Lemmers – FrizzyFortune
Bert Leenders

Eventuele bezwaren tegen deze kandidaat-leden kunnen binnen twee maanden worden
ingediend bij het bestuur.
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Amarkat, de leverancier van de krabpalen op
onze nieuwe keurtafels biedt de leden van Cats
and Tulips een korting aan van 20% op de
Armarkat wood collectie en Armarkat classic
krabpalen (alléén de krabpalen). Ga hiervoor
naar de website: www.armarkat.nl en vermeld
de kortingscode: Tulips.
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SHOWKALENDER
Date

Date2

Club

City

Country

3-oct-15

4-oct-15

Euro-Cat Club (ES regional)

Saint-Raphaël

France

10-oct15
24-oct15
24-oct15

11-oct-15 Austrian Cats United

Dürnkrut

Austria

25-oct-15 TickedTICA Cat Club

Perth

Scotland

25-oct-15 Cats for life

Toulouse

France

31oct15

1-nov- Cats and Tulips
15

Hellevoetsluis The
Netherla
nds

7-nov15
7-nov15
7-nov15
7-nov15
14-nov15
21-nov

8-nov-15

Catimini Club

Loiret

France

8-nov-15

PlanetTICA

Zvenigorod

Russia

8-nov-15

FinTICAt

Helsinki

Finland

8-nov-15

Magnifikatz

Dublin

Ireland

15-nov15
22-nov15
22-nov15
29-nov15
6-dec-15

Cattica All Breeds Cat Club

Newbury

Shadow and Light

Gagny

United
Kingdom
France

Macskamania Magyar
Macska Egyesület
Lord Cats

Budapest

Hungary

Togliati

Russie

TICA cats

Rangsdorf

Germany

Gallic Cats

Chateaumeillant

France

SpoTICAt Cat club

Coventy

United
Kingdom

21-nov15
28-nov15
4-dec15
6-dec15
11-dec15

13-dec15
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THE ON SAFARI EUROPE
Hier wat meer uitleg wat “THE ON SAFARI EUROPE” zo speciaal maakt : De oorsprong van
“The On Safari” ligt in Amerika waar een Bengaal fokker in 1995 om precies te zijn voor het
eerst een extra symposium speciaal voor Bengalen organiseerde op een TICA show . Naast
dat dat symposium DE gelegenheid was voor fokkers om hun beste Bengalen te laten keuren
en te presenteren aan publiek , bood het ook gelegenheid voor fokkers om eens “in
andermans keuken ”te kijken, te vergelijken , ervaringen uit te wisselen en op te doen,
nieuwe en andere fokkers te ontmoeten etc... Het was zo'n succes dat een tweetal andere
fokkers de handen ineen sloegen en op een volgende show in een andere staat ook zo'n
Bengalen symposium organiseerden waarin extra congressen voor de Bengalen werden
gehouden. Zaterdag 's avonds werd er een gezellige BBQ gehouden en niemand minder dan
Jean Mill gaf een lezing
over de Aziatische
Luipaardkat en er werd
een dia show getoond over
de ontwikkeling van de
rozetten. “The On Safari”
was geboren! Inmiddels is
“The On Safari” HET
hoogtepunt van het jaar
voor de Bengaal fokkers in
Amerika. En nu word dan
voor het eerst “the On
Safari Europe” hier in NL
gehouden. Mede mogelijk
gemaakt door Cats and
Tulips en georganiseerd
door een drietal Nederlandse en een Zwitserse fokker. Naast de extra congressen zoals O.A.
Best Adult- Best Female- Best Male- Best Kitten etc... zijn met name de Breeders-Choices wat
de “On Safari” zo uniek maakt. De Breeders- Choices prijzen worden zoals het woord al
aangeeft gegeven door fokkers i.p.v. de keurmeesters. Fokkers kiezen uit de aanwezige
Bengalen o.a. de Bengaal die b.v. de mooiste oortjes heeft, of de beste staart, mooiste
profiel, beste kitten, mooiste bouw, beste zilver volwassen Bengaal, beste sneeuw kitten,
mooiste patroon, beste neusleertje maar ook bijvoorbeeld “The best purrrsonality” ( beste
persoonlijkheid) en nog veel meer... al die meningen/punten worden opgeteld en de Bengaal
die de meeste punten heeft en dus door de meeste fokkers gekozen is wint die specifieke
Breeders-choice Award in de vorm van een prachtig lint. De breederschoice awards worden
uitgereikt tijdens het banket op zaterdagavond. “The On Safari Europe” is met name zo
bijzonder omdat het DE gelegenheid is om de mooiste Bengalen vanuit de hele wereld in het
echt te kunnen zien Niet alleen fokkers maar ook huisdiereigenaren kunnen hun
(gecastreerde) bengaal inschrijven voor “the On Safari ” . Je hoeft niet perse ook deel te
nemen aan de “normale” TICA show je kunt je Bengaal ook uitsluitend inschrijven voor “ the
On Safari Europe”.
Tekst:Cissy van Sas~Cattery Spotselotica

Foto:Cattery DutchPanthers
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PROCEDURE STAMBOOMAANVRAAG
Bij de eerste aanvraag van stambomen graag een kopie van de TICA registratie van de
cattery en een kopie van het bewijs van lidmaatschap van Cats and Tulips meesturen. Deze
worden in onze administratie bewaard, dus hoeven bij de volgende aanvragen niet meer
mee gestuurd te worden.
Dan natuurlijk het duidelijk en volledig ingevulde aanvraagformulier voor de stambomen(te
downloaden via onze website www.catsandtulips.nl ) vergezeld van een kopie van de
stambomen van beide ouders. Als op de stamboom geen eigenaar gegevens staan vermeld
dan een kopie van het eigendomsbewijs erbij. Is er geen eigendomsbewijs, dan is een kopie
van de koopovereenkomst ook voldoende. Ook deze formulieren worden bewaard, dus bij
de volgende aanvragen van deze ouderdieren hoeven hier ook geen kopietjes meer van te
worden meegestuurd. Als de gegevens van de nieuwe eigenaren bij de stamboomaanvraag
al bekend zijn, dan kunnen deze ook gelijk op een apart A-4tje mee gestuurd worden, zodat
de eigendomscertificaten gelijk op naam van de nieuwe eigenaar gemaakt kunnen worden.
Heeft een van de (voor)ouders een titel behaald die niet op de stamboom vermeld staat, dan
graag ook een kopie van het titelcertificaat meesturen, zodat dit wel op de stamboom van
de kittens vermeld kan worden.
Eventueel kunnen ook de chipcode-stickertjes meegestuurd worden, zodat deze in de
stamboom verwerkt kunnen worden.
Het is ook mogelijk om op een Cats en Tulips stamboom een vermelding van FOKVERBOD
toe te voegen. Indien gewenst kan dit op het aanvraagformulier worden aangekruist.
Het stamboomaanvraagformulier dient binnen 6 maanden na geboorte van de kittens naar
het stamboeksecretariaat verstuurd te worden.
Alle stambomen en eigendomscertificaten (op naam van fokker of nieuwe eigenaar) worden
zo snel mogelijk(binnen 4 weken na ontvangst van de betaling en alle benodigde
papieren)naar de fokker toegestuurd.
Een stamboom of registratiebewijs inclusief eigendomscertificaat kost 10 euro. Voor onze
buitenlandse leden geldt er een toeslag van 5 euro per nestje.
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Betalingen op rekeningnr.NL44INGB0008242579 tnv. Cats and Tulips te Hellevoetsluis ovv
Catterynaam en geboortedatum kittens. Dit maakt het voor ons een stuk makkelijker om de
juiste betaling aan de juiste aanvraag te koppelen.
Eigendomsoverdracht is gratis.
Miriam Muller- Stamboeksecretariaat
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TASTVERMOGEN VAN EEN KAT
Het tastvermogen lijkt een van de minst belangrijke zintuigen van de kat te zijn. Toch is het
het tastvermogen dat zorgt voor een waarneming van de directe omgeving die van
levensbelang kan zijn en die uiteraard ook waarschuwt tegen letsel.
De voetzooltjes en de neus van een kat zijn de plaatsen waarmee erg goed kan worden
gevoeld. Gooi maar eens een onbekend voorwerp naar een kitten. Het voorwerp zal eerst
met een voorpootje onderzocht worden. Na wat lichte aanrakingen volgt een grondiger
onderzoek, waarbij tenslotte de neus en snorharen worden gebruikt. Ook is de neus van de
kat erg gevoelig voor warmte, bij het besnuffelen van voedsel wordt meteen ook de
temperatuur waargenomen. Zelden zullen katten hun neus of mond branden aan heet
voedsel dankzij de temperatuurgevoeligheid en de natuurlijke waakzaamheid.
VOETZOOLTJES
Met de kussentjes op de voetzooltjes kan een kat tasten, maar ook trillingen waarnemen. Zo
voelen katten of een prooi dood is en ze betasten elkaar of hun verzorger als gebaar van
aanhankelijkheid.
Ze nemen echter ook voetstappen waar van iemand die nadert, lang voor een mens dat
merkt. De kussentjes geven ook informatie door die de kat helpt het evenwicht te bewaren,
door constant signalen door te geven tijdens het lopen.
Vanwege deze gevoeligheid hebben veel katten een hekel aan het aanraken van de
voetzooltjes.
SNOR- EN TASTHAREN
Alle haren van de kattenvacht
reageren meer of minder
gevoelig op aanrakingen en
temperatuurverschillen. De
eigenlijke tastharen zitten op
de bovenkaak, boven de ogen
en aan de binnenzijde van de
voorpoten. Deze stijve,
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meestal witte, haren, zitten geworteld in super gevoelige bloedzakjes, die gecontroleerd
bewogen kunnen worden.
Zodra een kat eenmaal een prooi heeft gevangen, dan kan hij hem niet zo goed meer zien,
omdat zijn ogen er vooral voor gemaakt zijn om goed in de verte te kijken. Daarom gebruikt
een kat zowel zijn snorharen als de tastharen op zijn voorpoten om toch bepaalde informatie
over zijn prooi binnen te krijgen. Met al deze tastharen voelt de kat waar hij het beste kan
bijten om zijn prooi zo snel mogelijk te doden, en hij merkt het daarmee bovendien als zijn
prooi aan zijn houdgreep probeert te ontsnappen.
Daarnaast heeft een kat ook een aantal tastharen op zijn kop die hij gebruikt om beter te
kunnen navigeren. Zo gebruikt een kat zijn snorharen om een doorgang af te meten, zodat
hij weet of hij erdoorheen past. En hij gebruikt tevens de tastharen rond zijn ogen en op zijn
kin bij het navigeren in de ruimte waarin hij op dat moment verblijft.
HUID
Speciale zenuwuiteinden (receptorcellen) die reageren op diverse prikkels, bevinden zich
overal in de huid. Wanneer ze worden gestimuleerd, zenden ze via de ermee verbonden
zenuwen, razendsnel signalen via het ruggenmerg naar de gevoelscentra in de hersenen.
De huid van een kat is ook minder gevoelig voor warmte dan de huid van een mens. Een
plaats die voor een kat aangenaam is, is voor een mens vaak te heet. Zonder tekenen van
onbehagen kan een kat zo dicht bij een straalkachel liggen, dat wij bang zijn dat de vacht
vlam zal vatten.
AANRAKEN
Veel katten willen graag geliefkoosd en geaaid worden. Ze strijken langs onze benen of
maken met hun snuit contact met andere katten, honden of mensen. Er is aangetoond, dat
het liefkozen de hartslag van een kat vertraagt, rustgevend werkt op het lichaam en ook nog
de spijsvertering stimuleert. Het aaien van katten heeft ook voor mensen gezondheid
bevorderende werking.
Bron:
Frank Gerards

http://www.vitalidad.nl/kattengedrag/blogszintruigen/gevoelkat
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