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BESTUUR MEDEDELINGEN
We hebben een fantastisch show-weekend meegemaakt in november en we hopen dat jullie
als deelnemers dit ook zo hebben ervaren. Gezien de vele positieve reacties die wij hebben
mogen ontvangen is dit waarschijnlijk ook zo geweest. Nooit eerder hadden wij zo’n groot
aantal deelnemers. Natuurlijk ook deels door de samenwerking met het World Ragdoll
Congres 2014 dat een heel groot succes is geweest. We willen dan ook Kees van den Brink,
Mirjam Schroevers en Amy Stadter feliciteren met hun zeer geslaagde evenement en hen
bedanken voor het vertrouwen in ons om samen dit avontuur aan te gaan. Voor ons is een
dergelijke samenwerking zeker voor herhaling vatbaar en worden er inmiddels al
voorbereidingen getroffen voor weer zo’n uitdaging. Dit keer niet met de Ragdolls, maar
deze keer gaan we ‘on Safari’ met de Bengalen!!
Zodra er meer concrete informatie is kunnen jullie dit vinden op de speciaal voor dit
evenement ontworpen Facebook pagina: On safari Europe.
Wij zijn ook heel blij om te kunnen melden dat ons team weer met twee enthousiaste
medewerkers is uitgebreid. Zij hebben ons op de afgelopen shows al eerder bijgestaan en
hebben nu de stap genomen om ‘officieel’ tot de vereniging toe te treden. Het zijn Simone
Verstoep en haar dochter Renate Jansen. Bij de showgangers onder jullie is Simone vast al
bekend als één van de ‘koffiedames’ en decorateur van de show hal en Renate als clerk in de
show ring. Simone zal dan ook de showcommissie gaan versterken en Renate gaat de
Nieuwsbrief verzorgen. Ook deze editie is al van haar hand. Ze zullen zich in deze
Nieuwsbrief nog verder aan jullie voorstellen.
Vanaf 1 januari zal er een belangrijke wijziging plaatsvinden voor de aanvraag van Cats and
Tulips stambomen. De stambomen moeten binnen 6 maanden na geboorte van de kittens
aangevraagd worden. Er zal een korte overgangsperiode zijn waarbij het nog mogelijk is om
met een gegronde reden toch stambomen te verkrijgen bij een te late aanvraag, maar vanaf
het nieuwe verenigingsjaar zal echt de termijn van binnen zes maanden na de geboorte van
de kittens aangehouden worden.

Reacties graag naar ; nieuws-brief@catsandtulips.nl

4e Kwartaal 2014

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


Elana Sinorenka - Oknerodis



Cindy Roelofs - Cirodolls



Loes Aalders- Admirable



Kirsten van Rijn - Kivari



Ton en Yvonne ZIbret - Miramacunda



Naomi Franken - TabulasRasa



Astrid Tenbült - Dalnara



Esther Straathof – TheBleuLaCoon

Eventuele bezwaren tegen deze kandidaat-leden kunnen binnen
twee maanden worden ingediend bij het bestuur.
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SHOWAGENDA
Date
Date2
Club
4-jan-15
TickedTICA Cat Club
9-jan-15
10-jan-15 JetCat
17-jan-15
18-jan-15 TirnaTica
17-jan-15
18-jan-15 Malta Cat Club
7-feb-15
8-feb-15 Cats For Life
14-feb-15
15-feb-15 NaturallyTICA
28-feb-15
1-mrt-15 Felis Serbica
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 Be TICACats Club
11-apr-15
12-apr-15 MeowTICA

18-apr-15
24-apr-15
25-apr-15

City
Swanley
Moscow
DunDalk, Louth
Attard
Toulouse
South Yorkshire
Belgrade
Swanley, Kent
Saint-Raphaël
Helsinki
Gaillefontaine
Sofia
Colfontaine
Dublin

19-apr-15 Cats and Tulips Hellevoetsluis
26-apr-15 Viking Cats
Ragtime TICA Cat
26-apr-15 Club

Country
UK
Russia
Ireland
Malta
France
UK
Serbia
UK
France
Finland
France
Bulgaria
Belgium
Ireland

Netherlands

Copenhagen

Denmark

Peterborough

UK
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GELUIDEN, ZO COMMUNICEREN KATTEN
Miauwen, mekkeren, murmelen, grommen, krijsen, blazen en spinnen – je kat gebruikt
verschillende geluiden die elk hun eigen betekenis hebben. Hoe lager het geluid is dat je kat
produceert, hoe dreigender de boodschap en hoe hoger, hoe vriendelijker.
Miauwen
Wist je dat katten onderling bijna niet miauwen? Een lokroep van een kater of een krolse
poes of een dreigend gemiauw van katten die ruzie maken - dat is alles. Maar als het om
communicatie met mensen gaat hebben katten zich aan ons aangepast: ze miauwen er naar
ons op los.
Murmelen
Bij een vriendelijke begroeting kunnen katten zacht en lief ‘murmelen’. Dit is ook het geluid
dat krolse poezen maken.

Mekkeren
Mekkeren doen katten als ze prooi zien, maar er niet bij kunnen. Bijvoorbeeld als je kat voor
het raam zit en in de tuin een vogel ziet.
Spinnen
Het zal voor je geen verrassing zijn dat katten spinnen als ze tevreden en ontspannen zijn.
Maar wist je dat ze ook kunnen spinnen bij pijn, bijvoorbeeld na een ongeluk? Vermoedelijk
verzacht dit de pijn .
Krijsen en blazen
Krijsen en blazen staat voor intimidatie. Met deze geluiden proberen katten elkaar schrik aan
te jagen bij een conflict . Zo kunnen ze de winnaar bepalen zonder te vechten. Wie vlucht –
verliest.
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Grommen en blazen
Ook het grommen en blazen is bedoeld om een tegenstaander af te schrikken, maar wordt
meestal toegepast door een kat die bang is.

Bron; http://kat.petadvisor.nl/
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CATTERY ADMIRABLE STELT ZICH VOOR !
Mijn naam is Loes Aalders en ben een nieuw lid hier. Ik ben een heel kleine en beginnend
fokker en leer nog steeds heel veel bij.
Drie jaar geleden ben ik begonnen en heb sindsdien zoals de meeste van jullie allerlei
tegenslagen gehad. Ik ben eigenlijk begonnen omdat mijn HTK poes overleed op een leeftijd
van 3 jaar en ik bij het katertje dat ik uit een nestje van haar gehouden had toch weer een
poes wilde hebben. Toen dacht ik bij mezelf: Loes, daar wil jij toch ook weer een nestje van
en dan kan je beter dit keer voor een ras poes gaan, er zijn al teveel HTKpoesjes die gratis
aangeboden worden.
Dus gaan kijken naar wat voor poes het dan moest worden en kwam meteen op de Bengaal
uit, wat een prachtige kat, zowel qua karakter als qua uiterlijk! Wat er allemaal bij kwam
kijken, daar kwam ik snel genoeg achter! Ik kocht mijn eerste fokpoesje en was dolverliefd.
Helaas heeft deze poes, Bijou, maar twee nestjes gekregen, een nestje van twee en een
nestje van één enkel poesje dat flat-chested was. Dit poesje heb ik kunnen redden met een
zelfgemaakt harnasje en ze leeft nu heel gelukkig in een familie met nog 3 Bengalen.
Ik ging me verdiepen in de lijnen en was qua HCM niet tevreden over deze lijnen. Bijou werd
gesteriliseerd en ook dochter heb ik laten steriliseren in verband hiermee. Eerlijk gezegd was
het een hard gelag en ik had er veel verdriet van, maar ik wil het gewoon goed doen en niet
half goed doen.
Op zoek dus naar een low risk poes en gelukkig gevonden in Daphne. Zij kreeg een
supermooi nestje van 6 kittens waar een prachtig poesje bij zat om te houden. Dolgelukkig
was ik er mee!!
Het was ook super om te zien hoe één van mijn papegaaien ineens uit de kooi klom om
tussen de kittens te gaan lopen en in de kleine kitten kattenbakjes ging zitten spelen met het
grit. Blijkbaar was ze een beetje jaloers of aangestoken door het spelen van de kittens, maar
ze wilde er dus gewoon bij zijn. Op Youtube kan je er een filmpje van zien (zoek onder Loes
Aalders).
Alle kittens gingen verder gecastreerd de deur uit en toen dat gebeurd was, ontdekte ik bij
het keeperpoesje een locket (voorheen niet te zien en op een plek waarop je het zelden
goed ziet). Oeps, verkeerde poesje gekozen en een ander poesje dat erg mooi was al
gesteriliseerd. Het zat weer niet mee.
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Gelukkig heb ik inmiddels sinds 2 maanden een ander poesje er bij gekocht, maar ook dat
gaat niet over rozen, want mijn andere poes Daphne is furieus en kilt haar als ik niet uitkijk.
Er staat nu een grote Bench in de huiskamer waar Daphne een paar uur in gaat zodat de
nieuwe poes kan rondlopen en niet aangevallen wordt. Is inmiddels bijna 2 maanden zonder
verbetering en ik hoop dat dit nog goed komt tussen die twee, al zou het zomaar kunnen dat
dat niet lukt omdat volwassen Bengalen nu eenmaal soms wat minder met andere
volwassen katten op kunnen schieten, vooral onder invloed van de hormonen (het zijn
natuurlijk twee open poezen). De Bengaal is in bepaalde zaken echt wel anders dan andere
katten.
Ondanks alles wat tegenzit denk ik niet aan stoppen want het is mijn lust en mijn leven om
nestjes groot te brengen samen met moeder. Het ras Bengaal ligt me na aan het hart, de
karakters zijn fantastisch en de uitdaging in het fokken van Bengalen zal altijd blijven en is
nog steeds te verbeteren. Ik richt me op wild type, dus mooie bouw, korte oren, dikke staart,
mooie flow. Gezondheid blijft het belangrijkste.
Fijn om lid te zijn van Cats and Tulips en ik hoop dat nog heel lang te blijven.
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EVEN VOORSTELLEN,
Ik ben Renate Jansen sinds kort maak ik deel uit van het bestuur van Cats and Tulips. Daarom
leekt het me leuk om me even in het kort voor stellen . Nou ik heet dus Renate en ik ben 18
jaar. Ik woon samen met me ouders, zusje en broertje in Drenthe op een boerderij. Al heel
m’n leven heb ik dieren om me heen. Dit komt omdat mijn moeder honden fokt. Tot mijn
10de ben ik eigenlijk alleen met honden op gegroeid . Toen we gingen verhuizen naar
Drenthe schafte we een leuk huis tuin en keuken katje aan zodat die de muisjes kon vangen.
Maar mijn tante Sandra Hummel die ook in het bestuur zit heeft haar eigen Cattery genaamd
RoyalMainlys. En die had nog een hele mooie Maine Coon over. Dus die Maine Coon kwam
bij ons in huis en sindsdien zijn we thuis allemaal helemaal verliefd op Maine Coons . Ook op
andere rassen hoor hihi. Na die tijd hebben we nog veel meer leuke Maine Coons erbij
gekregen en begonnen we ook met fokken. Dit doen we samen met m’n tante!
Toen ik ongeveer 13 was vroeg Sandra aan mij of ik het leuk vond om een keertje mee te
komen helpen op de show met opbouwen. Dit leek me hartstikke leuk en spannend. En
sindsdien help ik iedere show met opbouwen en afbouwen. 2 Jaar geleden heb ik geleerd
om te clerken. Hier haal ik echt heel veel plezier uit en ik leer er ook veel dingen van . En ik
kan natuurlijk de hele dag naar alle verschillende katjes kijken. Sinds een paar maanden mag
ik ook deel uit maken van het bestuur van Cats and Tulips. Dit is een super leuke nieuwe
uitdaging . Ik ga me ontfermen over de nieuwsbrief , deze editie is de eerste die ik gemaakt
heb. Ik hoop dat er nog veel meer komen!
In m’n vrije tijd maak ik graag foto’s en dan vooral van de katjes.

RoyalMainlys Gloria van Sandra Hummel

Amerrykoon Mimi Surprise van Renate Jansen & Sandra Hummel
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EVEN VOORSTELLEN,
Ik ben Simone en ik zal mijzelf even voorstellen als nieuw bestuurslid van de show
commissie. Ons gezin bestaat uit 3 kinderen Renate, Rachelle & Djayden en mijn man Jan.
We zijn gek op dieren, we hebben 23 jaar Berner Sennens waar we de laatste 10 jaar mee
fokken binnen de rasvereniging. We hebben nu bijna 5 jaar Maine Coons.Ze zijn van mijn
nicht en mij. Zo af en toe hebben we een nestje met Maine Coon kittentjes.
Sinds een aantal jaren heeft mijn nicht mij warm gekregen om op de shows van Cats and
Tulips te komen helpen. Wat ik erg leuk vind is de sfeer onder elkaar op de shows. Ik heb
toen besloten dat ik daar graag deel van uit wil maken. Mijn doel is om met elkaar de Cats
and Tulips shows goed te kunnen laten verlopen zodat iedereen zich thuis voelt , net zoals ik
me daar thuis voel.
Liefs van Simone

RoyalMainlys Zazoe &Royalmainlys Yatzee RoyalMainlys Yatzee & Sennwarts Genevieve
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FOTOIMPRESSIE SHOW NOVEMBER
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