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Beste Chartreux-liefhebber,
Voor velen zit de vakantie er al weer geruime tijd op. en terwijl wij mensen weer in
ons werkritme vervallen genieten onze katten rustig door van een eeuwig durende
vakantie. Gelukkig zijn ze nooit te beroerd om “hun” mensen een beetje ontspanning bij te brengen. Zeg nou zelf er is toch niks zo ontspannend als een spinnende
kat !
Het showseizoen komt ook langzaam weer op gang in Nederland. Met een show
in het Rotterdamse Ahoy bijt NKU-Sara de spits af. Binnen de Fife (Felikat en
Mundikat) maakt men zich de komende weken en maanden op voor de Wereldshow. Dit unieke spectakel wordt georganiseerd door Mundikat en zal op 28 en 29
Oktober in Maastricht plaatsvinden. Men verwacht rond de 1500 katten en wij
hopen dat er ook een aantal chartreux aanwezig zullen zijn.
Le chat qui rit beschikt over een aantal kortingscoupons, waarmee u 2,5 euro korting kan krijgen op de entreeprijs. Mocht u hierin intresse hebben dan kan u ons
mailen.
Het team van le chat qui rit heeft in de vakantie hard gewerkt en op
www.lechatquirit.nl is hiervan het resultaat te bewonderen Verderop in dit magazine treft u een uitgebreide toelichting op de site aan. Zoals u al gewend bent bij
ons magazine zijn ook voor de site uw foto’s, verhalen en nieuwtjes welkom.
Met vriendelijke groet,
Bas en Femke Joosten

Vivien Siringa
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De Chartreux
“De lachende kat uit Frankrijk (vervolg)”
“Het begin van de selectieve Chartreux fok”
Aan het einde van de 19de eeuw bereikt de opmars van de kat als huisdier een nieuw hoogtepunt. In het rijke
en internationaal georiënteerde Engeland groeide de interesse voor de kat aanzienlijk toen exotisch uitziende
kattenrassen zoals de Siamees en de Pers uit de verschillende koloniën hun intrede deden. Exotisch was in en
het duurde dan ook niet lang voordat naast tropische planten en technische hoogstandjes ook de eerste katten
op tentoonstellingen verschenen. Ook het fokken van katten door rijke dames en heren raakte in zwang en al
snel groeide het aantal rassen. De eerste grote kattenshow werd gehouden in het Chrystal Palace in 1871 en
trok grote belangstelling. In de begindagen van de shows werden er naast o.a. de Pers en de Siamees ook
blauwe katten tentoongesteld. Alle blauwe kortharige katten vielen echter in één categorie. Pas later ging men
de verschillende uiterlijke verschijningsvormen van de
blauwe katten onderscheiden in verschillende rassen.
Voor de Chartreux ligt de oorsprong van de selectieve fok
rond 1925.
De Franse zusjes Suzanne en Christine Leger vestigen zich
dan, na afgestudeerd te zijn aan de tuinbouwschool te Versaille op het eiland Belle-Illes voor de kust van Bretange.
Ze kopen een boerderij en openen een klein winkeltje in
landbouwbenodigdheden. Daarnaast beginnen ze met het
fokken van honden (Setters). Op een gegeven moment valt
het hun op dat er rond het oude ziekenhuis in de hoofdstad
van het eiland een groep verwilderde katten leeft waarvan
er enkele een mooie diep blauwe vacht hebben. Ze besEen van de Legerzusters met een Chartreux
luiten met deze katten te gaan fokken omdat zij de katten
erg vonden lijken op de katten die zij op school waren tegengekomen in de boeken van Buffon. Door hun
opleiding waren zij tevens op de hoogte van de leer van Mendel. Deze kennis samen de ervaring die ze eerder
al hadden opgedaan stelde hun in staat selectief verder te fokken met de blauwe katten en zich bovendien toe
te leggen op het type dat de Buffon had omschreven. De resultaten waren veelbelovend ondanks dat het hun
niet altijd lukte de oogkleur helemaal zuiver te krijgen. Hun werk werd bekroond toen in 1933 een van de
door hun gefokte katten, Mignonne de Gueveur genaamd, internationaal kampioen werd op een show van de
Parijse raskattenclub.
Tegelijkertijd met de Leger zusjes ontstaat er een Chartreux
fok beweging in het Centraal massief. Deze fokbeweging had
zich ook toegelegd op het fokken van een Chartreux zoals die
in de boeken stond beschreven maar de door hun gebruikte
fokmethode verschilde van die van de Leger zusjes. Deze fokkers werden hoogstwaarschijnlijk door hun Engelse collega’s
beïnvloed en besloten blauwe British Shorthairs and Perzen in
te zetten om sneller een mooie volle kat te verkrijgen met
diepe amberkleurige ogen en een krachtig lichaam.
De Tweede wereldoorlog maakte echter een abrupt einde aan
de Chartreux fok. Frankrijk werd bezet gebied en de oorlogsjaren waren een zware tijd voor de Chartreux en hun fokkers.
Zo waren de Leger zusters gedwongen om te verhuizen en
hielden zij hun katten en honden door met behulp van de melk
van hun koeien verschillende soorten puree te maken, want
vlees was een schaars goed.
Mignonne de Guerveur, 1931

4

Na de oorlog was de selectief gefokte Chartreux populatie natuurlijk nog kleiner dan voorheen, toch kwam de
fok langzaam weer op gang. De fokkers waren echter wel gedwongen opzoek te gaan naar alternatieven om
hun lijnen te versterken. Zo werden er blauwe huiskatten, British shorthairs, perzen en Russen gebruikt wat de
zuiverheid van het ras natuurlijk niet ten goede kwam. Een goed voorbeeld is
de Franse kater Puyleveque d’Andeloya wiens stamboom een ruime sortering
aan rassen laat zien.
Het bewust inkruisen van Engelse British shorthairs geschiedde in de 60iger
jaren o.a. door de cattery’s Chantelauze en de Fernine. Deze catteries hadden
de gevolgen van inteelt zoals te kleine nesten en kittens met knikstaarten aan
de lijven ondervonden en besloten de wat zij zelf noemde “de engelse chartreux” (lees British shorthair) in te kruisen. Zij gebruikten o.a de bekende
engelse Pensylva en Bonaventura lijnen. Namen die bijna elke Chartreux eigenaar vandaag de dag terugziet in de lijnen van hun katten.
De verschillen tussen de katten van de Leger zusjes enerzijds en die van de
overige fokkers anderzijds zijn na de oorlog ook goed zichtbaar. De Leger
katten waren iets slanker en eleganter met een iets wollerige vacht en ze
bezaten een oogkleur die varieerde van oranje tot zacht geel. De overige Chartreux neigde iets meer naar de Pers en de British shorthair met een intense
diepe oogkleur en een wat meer gedrongen bouw. Dit verschil bleef vrij groot
omdat het contact tussen beide groepen spaarzaam was.
De klappen die de Chartreux in de oorlog had opgelopen werden pas goed dui- Brynbuboo’s Little Monarch (British
shorthair) 1973
delijk rond 1965. In de jaren direct na de oorlog slaagden de fokkers het aantal
Chartreux van redelijke kwaliteit weer op peil te brengen, maar de stambomen lieten veel inteelt zien. Een bijkomend probleem was dat de oude generatie van fokkers werd opgevolgd door een nieuwe generatie terwijl de
kennis over de oorsprong van de katten grotendeels verloren ging. De nieuwe generatie van fokkers was zich
minder bewust van de geschiedenis van de Chartreux en de pogingen van hun voorgangers om het ras te verbeteren en te ontwikkelen. In plaats van terug te grijpen op de oude wortels van de Chartreux zijnde de blauwe
huiskatten kozen zij voor een ras dat sterk op hun eigen ras leek, namelijk de Europees Korthaar blauw. Een
kleine verduidelijking is hierbij op zijn plaats om verwarring te voorkomen. De naam Europees Korthaar was
tot de afsplitsingen in 1977 en 1982 een verzamelnaam voor de rassen Chartreux, Brits Korthaar en Europees
Korthaar. Voor de Chartreux heeft men gebruikt gemaakt van de katten die wij heden ten dagen Brits korthaar
(of de voorloper hiervan) zouden noemen.
Dit van oorsprong Engelse ras kende namelijk een zeer populaire blauwe variëteit. Het gevolg van deze koers
wijziging was natuurlijk dat het verschil tussen de rasstandaard van de blauwe Europees korthaar en Chartreux
snel verwaterde. Een extra complicatie vormde de ontwikkeling van de blauwe kat in onder andere Nederland
en Duitsland waar elke blauwe kat nog consequent Karthuizer werd genoemd wat leidde tot nog meer verwarring. De populariteit van de ronde en knuffelbare Europees korthaar (lees Brits korthaar) overvleugelde de
Chartreux die met zijn minder extreme uiterlijk snel aan belangstelling moest inboeten. Deze ontwikkeling
werd versterkt door het eenzijdige verkeer vanuit Engeland. De strenge quarantaine eisen maakte export naar
Engeland onaantrekkelijk terwijl het importeren zonder enige problemen verliep en de Engelse katten dus meer
en meer ingezet konden worden. De Chartreux was ondertussen zo beïnvloed door de Europees korthaar dat zij
in 1970 haar eigen rasstandaard verloor en bij die van de Europees korthaar werd ondergebracht. De Chartreux
was op sterven na dood.
“Toewijding en vastberadenheid”
Juist op het punt dat de Chartreux met de stille trom leek te verdwijnen, bleek dat de Chartreuxfokkers wel degelijk iets geleerd hadden van hun ras. Met dezelfde toewijding en vastberadenheid die een Chartreux voor zijn
baas aan de dag legt, lanceerden zij een reddingsplan.
Één van de fanatiekste verdedigers van het ras mag met recht de heer Simmonet genoemd worden die uitgebreid geschiedkundig onderzoek verrichte om een Chartreux te legitimeren als zijnde een apart ras. Samen met
enkele andere Franse en Belgische liefhebbers en fokkers slaagde hij er in om de FiFe hiervan te overtuigen en
in 1977 werd de Chartreux eindelijk van de Europees korthaar gescheiden. Een beslissing die ook voor de fokkers van de Brits korthaar van belang was omdat enkele jaren daarna in 1982 de Brits korthaar gescheiden werd
van de Europees korthaar.
5

‘Na de splitsing in 1977 groeide de populariteit van de Chartreux weer. Zowel in Frankrijk als in België neemt
het aantal fokkers toe. Enkele grote namen uit die belangrijke tijd zijn de Franse cattery’s “Du Vaumichon”
(van de heer Simmonet), “Du Sacre Coeur” en in België de cattery’s “Bois de Meudon” en “van de Poplimont”
Natuurlijk waren er nog vele anderen die zeker niet vergeten mogen worden maar om uw geduld niet op de
proef te stellen zal ik het bij deze gelimiteerde opsomming laten.
De eigenzinnige Chartreux bleef echter niet onopgemerkt in de rest van de wereld. In 1970 importeerde mevr.
Helen Gamon van Cattery Gamonal de eerste Chartreux naar Amerika. Samen met voormalige Siamezen fokster Mevr. Genevieve Scudder legde zij de basis voor de Chartreux in Amerika, waar het ras zich vandaag de
dag op een vaste groep liefhebbers kan beroepen. Maar ook binnen Europa groeide de interesse. In Duitsland,
Oostenrijk, Tsjechië en Hongarije waar de Chartreux vaak de naam Karthuizer (Kartäuser) draagt ontstond een
foktraditie.
Ook Italië kent een trouwe schare van aanhangers. Hier is de Chartreux vooral bekend onder de naam Certosino. Wat zoals u kunt voorstellen ook weer de nodige verwarring met zich meebrengt. In Nederland is de
Chartreux vrij onbekend gebleven. Dit klinkt misschien een beetje vreemd omdat de naam Karthuizer bij vrijwel alle Nederlandse kattenliefhebbers bekend in de oren klinkt. De realiteit is echter anders. Zoals ik eerder al
uiteen heb gezet is de naam “Karthuizer” al een hele oude benaming voor blauwe katten. Een naam die in ons
land gedragen werd door de blauwe huiskat of Europees korthaar. Later toen de blauwe raskat aan begon te
slaan namen de brittenfokkers deze naam over, wat toen een vrij logisch gevolg was omdat men mede blauwe
huiskatten (Karthuizers) gebruikte in de fok. De naam sloop er als het ware in. De tijd waarin dit gebeurde
hielp ook al niet echt mee. De opkomst van de blauwe kat in Nederland die begint bij Cattery de Eilanden met
hun blauwe Bera in 1968 viel samen met het vervagen van de Chartreux als onafhankelijk ras. De eerdergenoemde kater Puyleveque d’Andeloya bijvoorbeeld werd ook in Nederland gebruikt waar hij niet geheel onterecht werd aangezien voor een blauwe Europees korthaar. Tot de 80iger jaren misten beide rassen een echte
eigen identiteit wat de naam Chartreux of Karthuizer natuurlijk geen goed deed. Het gebruik van dezelfde katten werkte natuurlijk ook erg verwarrend. Bekende voorbeelden uit die tijd zijn de uit Engeland afkomstige
kater Pensylva Gay Cavalier en de Nederlandse kater Flierefluiter van de Pleisterplaats. Katers die een rol hebben gespeeld in de stambomen van de Chartreux en de Europees korthaar ( zijnde de voorloper van de Brits
korthaar). Pas toen na 1977 de rassen weer steeds duidelijker uit elkaar groeide werd de niche voor een blauwe
raskat in Nederland opgevuld door de Blauwe Brit en in Frankrijk en België nam de Chartreux deze plaats in.
Op een incidenteel nestje in de jaren 90 na , kreeg Nederland pas met de komst van Cattery ‘t Spinnewiel in
1999 een echte Chartreuxfokker en men kan stellen dat sinds die tijd de interesse in de Chartreux ook hier
toeneemt.
De Chartreux anno 2004
De Chartreux zoals we die nu kennen is een middelgrote tot grote kat, met een wat grove bouw. Ondanks deze
grove maar gespierde bouw komt de Chartreux over als een sierlijke kat. Ze groeien langzaam en worden laat
volwassen. De katers zijn duidelijk groter en forser van bouw dan de poezen bovendien hebben stevige katerwangen wat ze een zeer robuust uiterlijk geeft. Dit neemt niet weg dat ook de poezen “des bas-joues” oftewel
stevige wangen dienen te hebben.
De kop heeft een omgekeerd trapezoïde vorm met middelgrote hooggeplaatste oren. De ogen zijn groot en mogen niet te rond zijn. De buitenste ooghoek dient iets omhoog geplaatst te zijn. De goud tot koperen kleur
(lichter als de kleur van de Brit korthaar) geeft een prachtige mysterieuze uitstraling. Het lichaam is gespierd en
staat op middellange poten met vrij grote voeten. De staart is middellang en dient tot tussen de schouderbladen
te reiken. Hij is breed aan de basis en loopt taps toe in een afgeronde punt.De vacht is dubbel, glanzend met een
wollige ondervacht. De vacht voelt hierdoor erg zacht aan. Hij mag niet dicht tegen het lichaam liggen maar
dient iets af te staan. Wat er enigszins “schubbig” effect moet hebben. De vacht staat bekend om zijn
waterafstotende capaciteiten en wordt wel eens vergeleken met de vacht van een otter.
De Chartreux wordt alleen in de kleur blauw gefokt. Daarbij zijn wel alle tinten blauw toegestaan, maar de
voorkeur wordt gegeven aan een lichte kleur blauw. De kleur wordt wel eens omschreven als de kleur van
leisteen. Kittens worden meestal geboren met een spooktekening welke over het algemeen wegtrekt. Waarbij
de laatste ringen op de staart pas op 3 tot 4 jarige leeftijd echt verdwenen hoeven te zijn..
Het karakter van de Chartreux lijkt sterk op dat van de Brits korthaar. Het is een evenwichtige kat met een
vriendelijke aard. Ze zijn vrij rustig en geschikt voor bijna alle huishoudens. Kinderen en of huisdieren vormen
zelden een probleem. Chartreux zijn vrij nieuwsgierig en ze volgen hun baasjes graag als een blauwe schaduw
door het huis. Opdringerig zijn zij echter zelden. Meestal zoeken ze op een kleine afstand een lekker plekje uit
om alles eens rustig te bekijken. Rustig is ook een beetje het sleutelwoord, alles wat ze doen, doen ze in hun
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eigen tempo en op hun eigen manier. Je zou ze eigenzinnig kunnen noemen, maar ik denk dat “Frans” een beter
woord is. Het zal u dan ook niet verbazen dat ze een gezonde Bourgondische eetlust hebben en niet kijken op
een hapje meer of minder. Verder zijn het uitstekende jagers die graag een stukje vers vlees eten iets dat door
de liefhebbers ook wordt aangeraden om de krachtige kaken te stimuleren.
De meest karakteristieke eigenschap van de Chartreux is waarschijnlijk hun zwijgzaamheid. Hun zachte stemmetje gebruiken zij zelden, alleen in het uiterste noodgeval of als zij erg gelukkig zijn.
Tot slot
De Chartreux heeft zich ondanks een roerige geschiedenis goed weten te handhaven. Het is en blijft een Franse
kat met een Franse charme. Een kat voor de echte liefhebber en levensgenieter !

~Einde~
© cattery Bont en Blauw, Bas Joosten

Een van de meest bekende Chartreuxkaters gefokt
door Meneer Simonnet
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Herplaatsing & Kittens
Wilt u uw nest of herplaatser hier laten vermelden neem dan contact op met de redactie. Ook
is het mogelijk eventuele beschikbare kittens aan te melden.
Verwachte nesten:
Cattery Bont en Blauw:
Cattery Poekie Mau Mau

Aramis de Phaselys x Ch. Vivienne du gang des Burgondes
Athos de L’Onde bleue x Blue House Charmin’Chelsey

Geboren:
Cattery Poekie Mau Mau:

Athos de L’Onde bleue x Maxime van Cassenbroeck

Kittens beschikbaar :
Cattery Aus Curbechi heeft een kater beschikbaar uit:
Baptiste du Mergan x EC. Blue Melody Holy Dolly
Contact: beate@aus-curbechi.de
Cattery Faina heeft kittens beschikbaar uit:
Blue melody Athos x Vera de L’Onde Bleue
2 katers
3 poezen
Contact: r.brand12@chello.nl

EC. Blue Melody Holy Dolly met kitten Dominiqu Aus Curbechi
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Het opstarten van een cattery
Het eerste nestje
In de vorige le chat qui rit hebben we de verschillen tussen de kattenverenigingen behandeld. In
dit nummer zullen we wat dieper in gaan op hetgeen bij een eerste nestje komt kijken. Er komt
namelijk nogal wat op je af.
Het beste kun je ruim voordat je poes geslachtsrijp is beginnen met inlezen en plannen. Er zijn
namelijk een hoop dingen die je van tevoren al kan regelen zodat je als de tijd daar is, je handen
vrij hebt. Bovendien nemen sommige zaken zoals het aanvragen van een catterynaam en het
vinden van een geschikte dekkater soms veel tijd in beslag.
De oriënterende fase
Het beste kan je beginnen met het lid worden bij de vereniging van je keuze. Zodra je lid bent
kun je de administratieve handelingen zoals het aanvragen van een catterynaam afhandelen. Vervolgens is het heel verstandig om de reglementen eens goed door te lezen en te bekijken welke
eisen er aan het fokken van een nestje worden gesteld.
Zo moet de moederpoes voldoen aan bepaalde inenting en testvereisten. Nu stelt iedere vereniging zijn eigen vereisten vast, maar ook de dekkatereigenaar kan aanvullende eisen stellen. De
testen en inentingen vergen dus wel enige planning. Zo zal een test die opgestuurd moet worden
pas na enkele dagen uitsluitsel geven en zal men bijvoorbeeld met inentingen rekening moeten
houden met een eventuele entreactie. Ook mag een vaccinatietermijn natuurlijk niet verlopen
tijdens een zwangerschap omdat een poes niet geënt mag worden in die periode.
Naast de zorgen voor je eigen poes, dient er ook aandacht besteed te worden aan het vinden van
een geschikte partner. Deze moet natuurlijk voldoen aan bepaalde eisen, zowel stamboomsgewijs als qua uiterlijk. Zodra de kater gevonden is dienen er goede afspraken gemaakt te worden
met de dekkater over de voorwaarden van de dekking, de vereisten waar de poes aan moet voldoen en over de beschikbaarheid van de kater. Het is immers niet leuk om te horen dat de kater
van je keuze bezet is op het moment dat je poes krols wordt.
Als laatste voorbereidende handeling is het verstandig om je goed in te lezen over het fokken en
het begeleiden van de zwangerschap en bevalling. Er zijn meer dan voldoende boeken beschikbaar en er zijn vele ervaren fokkers die graag de helpende/adviserende hand toesteken.
De voorbereidende fase
Als de oriëntatiefase teneinde loopt, begint de voorbereidingfase die zich kenmerkt door het
aanschaffen van de benodigde spullen zoals kittenmelk, een werpkist, een kittenkooi etc. Wat
ook belangrijk is en wat vaak wordt vergeten is dat men in deze fase ook tijd moet steken in het
zoeken naar huisjes voor de kittens die geboren gaan worden.
Men hoeft natuurlijk geen wachtlijst aan te leggen, maar het vinden van de juiste bemiddelingskanalen en het creëren van een beetje publiciteit voor het ras is van groot belang. Een ras heeft
immers een solide basis van liefhebbers nodig en het is aan de fokkers om de liefde voor hun ras
uit te dragen. Vooral bij een ras als de Chartreux moet men zich blijven onderscheiden van een
ras als de Brits korthaar, want het doet de Chartreux geen recht om ondergesneeuwd te worden
door de populariteit van dit verwante ras.
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De bevalling
Als het lange wachten dan eindelijk op zijn einde loopt, neemt ook de spanning toe. Vaak worden de boeken nog eens doorgenomen en worden eventuele “mentoren” nog geplaagd met
veelgestelde vragen. Als het dan zover is komt het neer op de rust en het gezonde verstand en
gevoel van degene die de bevalling begeleid.
Je gevoel van rust behouden is van groot belang voor de moederpoes, want deze heeft een rots
in de branding nodig tijdens deze intense gebeurtenis.
Geef de poes de tijd en ruimte om haar ding te doen, maar probeer problemen op tijd te signaleren. De dierenarts is altijd maar een telefoontje ver weg.
De socialisatie
Voor de fokker breekt nu de leukste tijd aan. Het zien opgroeien van kittens een voorrecht
waar fokkers intens van genieten. Als alles goed gaat heeft de fokker de eerste weken geen
kind aan de kittens. Moederpoes die nog niet zo lang geleden zelf een kitten was ontfermd
zich in deze weken over haar kittens. Het echte werk voor de fokker begint zodra de kittens
beginnen te kruipen en lopen. Ze moeten dan optijd worden voorzien van hun natje en
droogje. Daarnaast moeten ze natuurlijk ook veel geknuffeld worden. We willen immers
goed gesocialiseerde kittens ! Voor de fokkers heeft deze laatste fase natuurlijk ook een
beetje een duistere zijde. Voor hen is het tevens een beetje afscheid nemen want vroeg of
laat zullen deze eerste kittens toch het nest verlaten en uitvliegen naar nieuwe huisjes en wellicht schenken ze iemand anders dan weer de kans op een eerste nestje.
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Website
Zoals beloofd is er hard gewerkt aan de nieuwe le chat qui rit website. Veel fokkers hebben inmiddels de weg naar de website gevonden en ook de eerste geïnteresseerde voor kittens hebben
zich inmiddels gemeld.
Hoewel de site nog vrij onbekend is en op veel sites pas net is aangemeld als link weten mensen
hem toch al te vinden. Wij hopen dat de trouwe lezers van le chat qui rit ook hun steentje bij
willen dragen aan het succes van de site door er in je omgeving een beetje reclame voor te maken. We zouden het ook zeer waarderen als de site ook op uw eigen sites gelinkt wordt.
De nieuwe site is een stuk overzichtelijker als de oude en bied bezoekers de mogelijkheid om in
een oogopslag te zien of een cattery kittens heeft en of de cattery in het bezit is van een eigen
kater. Indien er interesse is vanuit de katerbezitters zullen we ook een dekkaterlijst opzetten.
Voor de site zijn nieuwe foto’s natuurlijk altijd welkom. De foto op de beginpagina wisselt wekelijks. Na dat de week is afgelopen komt de foto in het archief te staan uiteraard wordt de
naam van de kat er bij vermeld.
Het is uiteindelijk de bedoeling om van www.lechatquirit.nl het startpunt te maken voor iedere
chartreuxliefhebber. Wij stellen alle suggesties die u zou hebben dan ook zeer op prijs, want alleen door samen te werken kunnen we een site maken die ieders goedkeuring kan wegdragen.
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Aramis de Phaselys van cattery ‘t Spinnewiel

Tentoonstellingen
•
•
•
•
•

10-09 Rotterdam—NKU SARA
17-09 Schiedam—Felikat (FIFe)
24-09 Nijmegen—Neocat
08-10 Oud-Gastel—NPV
15-10 Zwolle—Saint pro cat

Voor een volledig showoverzicht zie: www.kattenshows.nl
NB: Onthoudt dat wanneer u lid bent van een FIFe vereningen, certificaten behaald op een onafhankelijke (nonFIFe) show niet mee tellen voor het behalen van uw titel.

Tenstoonstelling uitslagen
Kaunitz-Verl (D) 19-08-2006
Klasse 9 open klasse
Vivienne du Gang des Burgondes

CAC

Kaunitz-Verl (D) 20-08-2006
Klasse 7 kampioen klasse
Ch. Vivienne du Gang des Burgondes

CACIB

Heeft u een show gelopen, stuur dan uw uitslagen naar: lachendekat@gmail.com
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