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BESTUUR MEDEDELINGEN
De on Safari show van vorig jaar November die we in samen werking met het On Safari Europe team
hebben georganiseerd is verkozen tot leukste show van het show seizoen 2015/2016. Wij zijn
natuurlijk super trots op dit resultaat en danken iedereen die op ons in de poll gestemd hebben. Op
de Reginal show in Bremen werd de Award uitgereikt worden en samen met het On Safari team
hadden wij iets lekkers geregeld.
Er is nog maar één week om voor onze Haloween show in te schrijven. Houd John, onze entryclerk ,
nog even lekker bezig en schrijf je in of als je al ingeschreven hebt, schrijf dan die extra kat waar je
nog over twijfelde ook gezellig in! Blijf je Zaterdagavond ook mee eten in Resort Citta Romana, 5
minuutjes met de auto verwijderd van de show hal, vergeet dan niet om ook aan John je menukeuze
door te geven.
Tot 29 en/of 30 oktober in Hellevoetsluis!!
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NIEUWE LEDEN
Het bestuur heet de volgende nieuwe leden hartelijk welkom bij Cats and Tulips:

Ginger Stam

FutureofJoy

Petra Zuiderduin

Moppetcats

Pien Gouka

CatterySayo

Jeroen Uileman

Wildsavannahkat

Mary lise de Landtsheer

Esther Musters

Amorosa

Claudia Willeschek

WhiteSeven

Lianne van Holst

Diorcats

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

Date2

Club

City

Country

08-oct-16

09-oct-16

TICA Cats

Radebeul

Germany

15-oct-16

16-oct-16

JetCat

Moscow

Russia

15-oct-16

16-oct-16

Felinology

London

21-oct-16

23-oct-16

Austrian Cats United

Stockerall

United
Kingdom
Austria

2930-oct- Cats and
oct-16 16
Tulips

Hellevoetsluis

Netherlands

29-oct-16

30-oct-16

Catimini Club

Orleans, Loiret

France

04-nov-16

06-nov-16

Lord Cats

Togliatti

Russia

05-nov-16

06-nov-16

All About Cats

Unterpremstätten

Austria

12-nov-16

13-nov-16

Newburry, Berkshire

12-nov-16

13-nov-16

Cattica All Breeds
Cat Club
FinTICAt

Helsinki

United
Kingdom
Finland

19-nov-16

20-nov-16

Magnifikatz

Dublin

Ireland

19-nov-16

20-nov-16

Breiz Cat’s Band

Pontivy

France

19-nov-16

20-nov-16

Budapest

Hungary

19-nov-16

20-nov-16

Macskamania
Magyar Macska
Egyesület
Catlantic

Geneva

Switzerland

26-nov-16

27-nov-16

GallicCat

Bourges

France

02-dec-16

04-dec-16

TICACats

Rangsdorf

Germany

09-dec-16

11-dec-16

SpoTICAt Cat Club

Coventry

10-dec-16

11-dec-16

TiCat

Novara

United
Kingdom
Italy

07-jan-17

08-jan017

Londoncats

Leatherhead, Surrey

14-jan-17

15-jan-16

Catimini Club

Paris

United
Kingdom
France
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NAGELS IN DE BANK
SPROEIEN TEGEN HET GORDIJN
Een bekende gezegde luidt:’ een hond hecht zich aan het gezin, een kat aan het huis’. Haar territorium geeft
een kat een veilig gevoel. Daarbuiten voelt hij zich niet op z’n gemak. Verhuizen is om die reden een bijzonder
stressvolle gebeurtenis voor een kat, en daarom worden indringers niet op prijs gesteld.
OPBOUW VAN EEN TERRI TORIUM
Het territorium van een kat bestaat uit een kern- en een randgebied. De kern is vrij klein, en omvat alleen zijn
slaapplaats en de directe omgeving. Ook zijn voederbak en de plaats waar zijn speeltjes worden bewaard vallen
hieronder. In het kernterritorium trekt hij zich graag terug als alles hem te druk is. Het liefst wordt hij hier niet
gestoord door andere katten , maar ook niet door mensen en honden. Een gebrek aan privacy zal leiden tot
stress. In een huis met meerdere katten worden dus ook meerdere kernterritoria gevestigd, en is meer dan één
slaapplaats nodig. Dit vraagt overigens niet om veel ruimte.
Slaapplaatsen kunnen makkelijk vlak boven elkaar worden gevestigd, bijvoorbeeld op twee planken in een kast.
Het randterritorium omvat het wijde gebied om de kern heen. Bij buitenkatten is dat in ieder geval de tuin,
maar ook een deel van de buurt. Voor binnen katten is dat enkel de plaatsen van het huis waar zij komen. Deze
omgeving wordt gebruikt voor de jacht of spel en het markeren van territorium. Voor binnen katten moeten er
dus voldoende maatregelen zijn genomen om dit gedrag te kunnen uitoefenen. Het randterritorium kan
worden gedeeld met andere katten, maar bij ontmoetingen kan er gevochten worden, zeker als het om een
onbekende kat gaat.
Door het territorium lopen vaste looppaden, wissels genaamd, die langs de voor de kat belangrijkste plaatsen
leiden: langs slaapplek en voederbak, aangevuld met een of meerdere jachtterreinen, hoger gelegen plaatsen
die dienen als uitkijkposten en natuurlijk de territoriumgrenzen, die moeten worden gemarkeerd en verdedigd.
De paden worden gemarkeerd. Op deze manier leren katten niet alleen dat een bepaald gebied bij het
territorium van een andere kat hoort, maar weten ze ook wanneer deze voor het laatst is bezocht, om
confrontaties te voorkomen. Katten houden erg van regelmaat, en zullen zeer geïrriteerd raken als er iets
verandert wat hun vaste route kan veranderen, zoals het aanleggen van een tuinhek of het verplaatsen van een
zitbank.
MARKERINGEN
Katten kennen drie manieren om hun territorium te markeren: krabsporen, geurstoffen en sproeien. De
geurstoffen zijn hiervan het meest onschuldig. Geurklieren onder de kin , lippen , slapen , flanken, staartwortel
en onder de voetzolen geven een afscheiding af. De kat markeert objecten in zijn omgeving door met deze
klieren erover te wrijven. Elke kat heeft zijn eigen unieke geurtje. Op deze manier communiceert zij met andere
katten over wat binnen haar territorium valt. Naast deze unieke geur heeft de kat ook een meer algemene
‘groepsgeur’, waarmee hij alles markeert wat hij als zijn eigendom beschouwt: zijn speeltjes, maar ook
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gezinsleden en andere bewoners van zijn territorium, zoals de hond, andere katten en andere huisdieren. Een
kopje is dus eigenlijk een manier voor de kat om jou te claimen. Bovendien stellen deze geuren haar op haar
gemak. In een omgeving met vreemde geurtjes, zal een kat zich niet snel thuis voelen.
KRABBEN
Krabben dient niet alleen voor het scherpen van de nagels,
maar is ook een manier waarop een kat haar territorium
aangeeft. De krabsporen lijken vooral een visuele functie te
hebben, maar zijn eigenlijk ook een vorm van geurmarkering.
In de voetzolen tussen de nagels bevinden zich namelijk ook
geurklieren, die hun geur afstaan er wordt gekrabd.
Binnenshuis is dit bijzonder ongewenst gedrag . De kat kan zo
immers de meubels, gordijnen en het behang ernstig
beschadigen. Gelukkig is het gedrag te voorkomen. Het beste
kun je zo vroeg mogelijk ingrijpen, het liefst nog voordat de
kat voor het eerst in huis is geweest. Zodra je weet dat je een
kat gaat aanschaffen zal je een krabpaal moeten aanschaffen.
Als de kat voor het eerst binnen is , kun je hem het beste
gelijk in de krabhouding tegen de paal aanzetten, met de
poten gestrekt. De bedoeling is dan snel duidelijk en zal hij
voortaan tegen de krabpaal aan krabben.
Katten hebben een favoriete krab lek. Hoe langer een kat dus
een meubelstuk gebruikt, hoe lastiger het wordt haar het
krabben hiertegen af te leren. Probeer het door in de buurt
van de meubel een vervanger te plaatsen en de meubels
waartegen de kat krabt af te dekken. Katten krabben het
liefst aan een stuk hout, bekleed met vloerbedekking of dikke
stof. Een krabpaal is ideaal, maar ook een zelfgemaakte krab plek is geschikt.
SPROEIEN
Ook sproeien wordt gebruikt om het territorium te markeren. De kat sproeit het liefst zijn urine tegen
rechtopstaande objecten zoals bomen en palen. De zo aangebrachte geurvlaggen zijn voor andere katten een
sterke, duidelijk aanwijzing dat zij zich op andermans terrein begeven. Aan de sterkte van de geur kan een kat
bovendien ruiken wanneer de andere kat voor het laatst de plaats heeft gemarkeerd.
Soms wil de kat, over het algemeen een on-. gecastreerde kater, ook binnenshuis sproeien.
De oorzaak is vaak de kattenbak, die of niet schoon is of de verkeerde vulling heeft.
Schoonmaken of het aanschaffen van een andere vorm van kattenbakvulling is dan vaak al genoeg om verdere
ellende te voorkomen. Er kunnen echter ook andere oorzaken zijn. Het gebeurt bijvoorbeeld bij verstoring van
zijn territorium .Dit kan de komst van een nieuw meubelstuk zijn, maar ook de toevoeging van een nieuwe
bewoner. De meeste katten kunnen goed tegen zulke veranderingen, zeker de buitenkatten, die continu met
veranderende omstandigheden te maken hebben, maar voor binnen katten kan dit veel stress opleveren.
Een meer stressvolle situatie, zoals een verhuizing of een verbouwing kan eveneens leiden tot binnenshuis
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sproeien. Ook een teveel aan andere katten in huis leidt tot stressvol gedrag. De kat kan dan geen
kernterritorium vormen, waar ze zich kan terugtrekken, wat resulteert in een overmatige drang om het
territorium te markeren.
Op de markt zijn speciale middelen te koop, die voorkomen dat een kat op een bepaalde plek sproeit. Als een
kat binnenshuis heeft gesproeid. Maakt U deze plek schoon en brengt U dit middel aan. Er zal op die plaats niet
meer gesproeid worden. Schoonmaken kan het best gedaan worden met detol. Chlooor en ammoniak is af te
raden, omdat deze geuren juist katten aanmoedigen om te sproeien.

TERRITORIALE GEVECHTEN.
Als er een nieuwe kat in de buurt komt wonen, moeten de territoriale grenzen opnieuw worden bijgesteld.
Vaak gebeurd dit via vrij onschuldige gevechten, waarna de nieuweling een plaatsje in het territorium weet te
claimen. Gevechten tussen niet gecastreerde katers kunnen er wel hevig aan toe gaan. In het ernstige geval
kunnen de ogen ernstig beschadigd raken, die daardoor moeten worden verwijderd.
De meeste katten vinden het geen probleem om het territorium te delen, mits ze elkaar niet al te vaak tegen
het lijf lopen. Het territorium wordt vaak niet alleen vastgesteld voor ene bepaalde plaats, maar ook voor een
bepaalde tijd. Wat ’s ochtends onder het territorium van een kat valt, hoeft niet ook ’s avonds van haar te zijn.
Wie een tweede kat in huis neemt, zal zich aan ongeveer dezelfde regels moeten houden als bij honden. Zet de
kat niet direct bij de andere kat in de huiskamer, maar laat de twee eerst aan elkaar wennen op een plaats die
de eerste kat niet tot haar territorium rekent, zoals een kamer waar zij normaal niet op mag komen. Op deze
manier worden ernstige gevechten voorkomen.

Bron: Horsimo , jaargang 5 , nr. 7
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