“Cattery” van Zuylenhove
Hoi, ik ben Yvette, Beleidsadviseur ICT.
Ook ben ik moeder van 3 mensenkinderen. Waar ik blij van wordt zijn
mijn gezin, katten, yoga, muziek en
snowboarden. In de Cattrack leest u
over mijn “katten- avonturen”.

Geen Tonkanees
Werkgroep meer
Voor ons geen werkgroep
Tonkanees meer. We zijn samen
met de andere Tonkanees cattery
nu onderdeel van een internationaal
verband, waarbij als eerste
inzichtelijk wordt gemaakt waar
welke open poezen en katers zitten.

Hesse von Dachsleren
Eindelijk is het zover, tijd om onze
langverwachte knapperd, wel 6e
generatie Tonkanees te gaan
ophalen uit Zwitserland bij onze
vriendin.

Wederom gaat het om een publiek
inzichtelijk gemaakt
samenwerkingsverband.
Onderling is ons motto: eerlijkheid,
vertrouwen en loyaliteit.
Voor ons ras betekent dat, dat je
over onze grenzen moet gaan en je
een grote(re), actieve groep nodig
hebt met divers bloed en vooral:
met katers. Anders kom je er
gewoon niet. Voortschrijdend
inzicht;)
In Nederland zijn er voor ons geen
opties daar we helaas nog de enige
lijken te zijn met een dekkater past
deze stap bij onze ambities omdat
we geen kruisingen willen maken
met een ander ras.

Global Tonkinese
Community
Het informatieportaal voor fokkers
en vrienden van de Tonkanees.
www.tonkanese-online.de/en-gb

We kenden elkaar al door de DNA
testactie voor de Tonkanees, die
cattery van Zuylenhove had opgezet
in 2018 waarbij er katten uit
Nederland, Duitsland en Zwitserland
zijn getest op alle voor ons ras
relevante en nog een heleboel meer
eigenschappen (meer dan 25!).
Door de hoge bedongen korting van
50% zijn er dit jaar in een klap een
heleboel Tonkanezen getest, goede
zaak voor ons ras.
Afijn, na samen Zwitserse kittens
kijken en een heerlijke maaltijd
(raclette!) te midden van prachtige

groene heuvels werden we afgezet
en uitgezwaaid bij het vliegveld.

Wachten…

Op het vliegveld
En wat vond
meneer daar nou
van?
Afscheid van
mamma…

Dan maar
even
spelen.
Uitgezwaaid
worden op
het vliegveld
<3
Tjah, en dan begint het wachten.
Dus wij samen voor
het eerst samen en
meteen op
avontuur, juist de
kroeg in!
Want op zo n
moment mag er
gevierd worden, en
rijden hoeven we
vandaag niet 

Kijk mam, het boarden begint!
Maar dan het
vliegen.
Met de
kattenrugzak open
is het
hartstikke
gezellig
samen, maar
met de rits
dicht onder de stoel voor me leek
het ineens een wilde kat! Even om
me heen gegluurd, alle
stewardessen uit zicht? Het vliegtuig
ging schuin omhoog en m’n kleine
man was volledig in paniek.
Dus hoppa: tas op schoot genomen
en de rits open (een wit
wegtrekkende buurvrouw die wel
heel bezorgd begon te kijken na alle
wilde geluiden uit de tas) en… het
hielp. Hij kwam tot rust.
Zo lang hij op schoot zat met de rits
van de tas open was alles koek en
ei.
Onderweg..
Zzzzzz 

Thuis werden we opgewacht door
het hele gezin en na een geïsoleerde
periode om te landen (gebruikelijke
dierenarts checks, test enz) werd er
thuis het eerste vriendinnetje
gemaakt.

Ik kan maar niet wennen!
Ik heb hier zo veel stress! ;)
Hij krijgt bij ons totaal geen
aandacht en hij kan maar niet
wennen ;) Grapje natuurlijk (zie
foto’s).
We hebben heel wat katten
verwelkomd inmiddels maar dit
mannetje..
het is alsof hij nooit ergens anders
is geweest, dan bij ons.

Presentatie Hesse op Neocat
show

Hesse inspecteert de buit:

Wat een prachtige keur rapporten
#trots! En wat een leuke show,
gezellige buren en prachtige katten
ontmoet. De resultaten:
☆ Tallica Cookie Dough
meteen goed op weg voor
CACIB / internationaal
kampioenschaps titel:
🏆 CACIB
☆ Deze show hebben we Hesse von
Dachsleren mogen introduceren in
de Jeugdklasse 3-6 maanden.
🏆 U1,
🏆 🏆 Best in Variëteit en..
🏆 🏆 🏆 Best in Show!!!
Daarna mochten we nog niet weg en
mochten we weer in een rij staan
met de allerbesten.. maar niet door
naar de ronde daar weer op! Zou
dat iets te maken kunnen hebben
met het niet meer kunnen
vasthouden!?
Meneer vond t tijd vooorrrrrr Actie!
Wilde niet stil gehouden worden en
probeerde met spurten in m'n nek
te geraken 🙀 dat hielp natuurlijk
niet bij de poging hem goed te
tonen 😹
T was een fijne dag met prachtige
entree van onze Hesse, een dochter
die heel lief hielp en zo haar eigen
vrienden maakte bij de stand van de
Burmezenclub en de fantastische
schilder-voor- kids- stand van
Neocat.
Als klap op de vuurpijl hadden wij
ineens twee elkaar uitvoerig
wassende en samen slapende
katten! Die s ‘ochtends nog in twee
gescheiden transporters waren
aangekomen. Seriously bonding @
show 😻
Best in Show.. Heel wat, voor je
'entree'! Kortom een veelbelovend
katertje met een prachtige
uitstraling.

Last but not least: we stonden
samen met een mooie Burmees op
het podium.

Katten DNA test nieuws!
Wij geloven in 'voorkomen is beter
dan genezen' en zijn een groot
voorstander van DNA testen zoals u
weet van ons uit eerdere artikelen.
Daarom doen mee met een
onderzoek waarbij al onze katten
worden getest op maar liefst 70
genetische eigenschappen.
Samen met een bevriende cattery
zijn we daarmee voorlopers in de
Nederlandse kattenwereld die de
katten niet alleen 'op de verplichte
erfelijke ziekten' maar ook op een
ander heel breed scala laat testen.
Immers zouden er zich ook zomaar
kat-generieke afwijkingen kunnen
voordoen en dat willen we weten
van onze katten.
Dat noemen we ethisch verantwoord
fokken en daar zijn we trots op!

