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Colofon

Beste Chartreux liefhebbers,

Voorzitter: Natasha Simons
Secretaris: Bas Joosten

Daar is hij dan eindelijk, de
tweede Le Chat qui Rit van het
jaar. Het is wel even wennen dat
Contact adres:
hij nu maar 4 keer per jaar verlachendekat@gmail.com
schijnt in plaats van 6 keer, maar
dat mag de pret niet drukken.
Foto’s en kopij voor nummer 3 In dit zomernummer weer veel
inzenden voor eind augustus. Chartreuxnieuws in de vorm o.a.
een leuk verhaal van een gelukkige nieuwe Chartreuxeigenaar
Inhoudsopgave
en wat feiten en cijfers over het
ras Chartreux in Nederland.
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De Chartreux in feitjes en weetjes
De Chartreux is een relatief klein ras in

kattenrassen zoals de Russisch blauw,

Nederland. Hoewel de naam Chartreux

de Brits korthaar en bijvoorbeeld de

en in het bijzonder de Nederlandse

Maine Coon. Deze rassen zijn vaak

vertaling “Karthuizer” redelijk bekend

minder dominant aanwezig op de plek-

is, zijn er eigenlijk maar weinig mensen

ken waar zij naar vernoemd zijn. Zo is

met een echte Chartreux. De naam is

de Brits korthaar ongekend populair

dus bekend, maar het ras zelf blijft een

op het vaste land van Europa en zult u

vrij zeldzame verschijning.

waarschijnlijk meer Maine coons in Europa aantreffen als in de Amerikaanse

Maar wat betekent nu eigenlijk “relatief

staat Maine en misschien zelfs wel meer

klein” en “een zeldzame verschijning”?

dan in geheel Amerika.

In dit artikel worden wat feiten en fabels over de Chartreux voor u op een

De Chartreux is dus bijzonder. Ner-

rijtje gezet zodat u een concreter beeld

gens is de Chartreux zo populair als in

kunt krijgen over de Chartreux, haar

Frankrijk en de aangrenzende (deels)

omvang en haar bekendheid.

Franstalige landen zoals België en
Zwitserland. In Duitsland en Italië is

De Chartreux in Europa

de Chartreux ook populair al valt deze
populariteit in het niet bij de status die

Om een goed beeld te krijgen van de

het ras in de Franstalige landen heeft.

Chartreux moeten we ons eerst inter-

In Frankrijk behoort de Chartreux tot

nationaal oriënteren. De oorsprong van

de top 5 van de meest gefokte rassen en

de Chartreux ligt in Frankrijk. Het is

dat is een positie die ze nergens anders

een ras met een sterk nationaal kara-

bekleden.

kter en het is een van de weinige rassen die een sterke binding heeft met de

Wist u overigens dat de Chartreux in

plaats van haar geografische oorsprong.

veel Europese landen onder een andere

Nergens ter wereld zal men meer Char-

naam bekend staat. Hoewel de Franse

treux vinden als in Frankrijk. Dit in

benaming verreweg het meest gebruikt

tegenstelling tot andere “geografische”

wordt kunt u de Chartreux ook vinden

onder de naam:

tens van deze cattery vinden hun weg
naar Nederlandse huishoudens, zo ook

Kart(h)uizer

- Nederland/België

naar de oudste Nederlandse Chartreux

Kartaeuser

- Duitsland

cattery ’t Spinnewiel.

Certosini		

- Italië

Kartusiaanit

- Finland

Vanaf 1991 zijn er (voor zover bekend)

Kartouzka		

- Tjechië

ongeveer 19 Chartreux catteries in Ned-

Karthauzi		

- Hongarije

erland actief geweest. Daarnaast waren

Gato cartujo

- Spanje

enkele buitenlandse Chartreuxfokkers
uit onder andere België (3), Duitsland

De Chartreux wordt buiten Europa al-

(1), Verenigd koninkrijk (3) geregis-

leen nog gefokt in de verenigde Staten,

treerd bij Nederlandse verenigingen. 23

Canada, Zuid-Afrika en Japan. Het

van deze catteries zijn of waren aanges-

Amerikaanse type en Europese type

loten bij Mundikat een van de twee FIFe

Chartreux verschillen aardig van elkaar.

verenigingen die Nederland rijk is. Ook

In Japan wordt de Chartreux gewaar-

Europees gezien zijn de meeste Char-

deerd om zijn gouden ogen, een teken

treuxfokkers aangesloten bij een FIFe

van geluk.

vereniging. Dit is historisch te verklaren omdat de FIFe zich altijd heeft

De Chartreux in Nederland

ingespannen voor de erkenning van de
Chartreux als zelfstandig ras. Alleen in

De Chartreuxfok in Nederland begint

landen waar een centraal (overheidsor-

officieel pas rond het jaar 2000. Hier-

gaan) de stambomen uitgeeft zoals in

voor zijn er wel nestjes geregistreerd

Frankrijk wordt met deze trend gebro-

maar hierover is niet zoveel bekend. In

ken.

1991 en 1996 zijn er in iedergeval enkele
nesten bij Mundikat geregistreerd maar

Binnen Mundikat zijn voor zover valt

de fokkers daarvan woonden in België.

na te gaan vanaf 1991 zo’n 420 Char-

In 1998 start cattery de Hoendrik in

treux kittens geregistreerd, waarvan het

België met het fokken van Chartreux.

overgrote deel van na 2000. Bij andere

Deze cattery is dicht bij de grens met

Nederlandse verenigingen waarschijn-

Nederland gevestigd en veel van de kit-

lijk zo’n 15 kittens. Het is moeilijk na te

gaan hoeveel Chartreux er nu precies in

dan kunt u zich nu beroepen op de

Nederland wonen, omdat niet alle kit-

voorgenoemde getallen. Als wij u daar-

tens die in nederland geregistreerd zijn

bij meegeven dat er jaarlijks vele dui-

ook in Nederland zijn gebleven. Daar-

zenden raskatten geboren worden in

naast zijn er natuurlijk ook katten geim-

Nederland dan kunt u vanaf nu dus met

porteerd van buiten Nederland. Wij

recht zeggen dat u in het bezit bent van

schatten dat er ongeveer tussen de 350

een zeer zeldzaam dier. Een dier voor

en 400 Chartreux in Nederland wonen.

de liefhebber, dat wel. Want de vraag en

Het aantal actieve fokkers schommelt

het aanbod van Chartreux is de laatste

op dit moment zo tussen de 10 en 15.

jaren aardig met elkaar in overeenstem-

Hierbij dient te worden opgemerkt dat

ming.

de meeste fokkers slechts met een of
twee poezen fokken.
Mundikat is zo vriendelijk geweest ons
te voorzien van een hele geschiedenis
aan jaarverslagen waarin ook het aantal
nesten en kittens per ras staat vermeldt.
Hiermee hebben wij geprobeerd een
aantal grafieken te maken om hetgeen
hierboven is uitgelegd te visualiseren.
Leuk hierbij is om aan te geven dat er
in 11 jaar tijd 30% meer katertjes geboren zijn, wat meer blijkt dan gemiddeld
(10% meer katers) en dat we een aardig
hoog gemiddelde aantal kittens geboren
zien worden per nest, 4 kittens! Gemiddeld over alle nesten geboren onder
Mundikat is 3,5 kitten.
Mocht u nu ooit een vraag krijgen over
de zeldzaamheid van de Chartreux,

Mededelingen
Kattenboek Over Dieren
In de vorige nieuwsbrief lieten we weten dat enkele katten van onze leden model
hadden gestaan voor foto’s die gebruikt zouden gaan worden in een nieuw kattenboek van uitgeverij Over Dieren. Inmiddels kunnen we melden dat dit boek op de
markt is en de Chartreux is er goed in vertegenwoordigd. Wel 4 keer schitterd er
een Chartreux in het boek, natuurlijk ook bij de rasbeschrijving. Wij zijn als le Chat
qui rit erg trots dat er Nederlandse Chartreux in een boek staan.

Club du Chats des Chartreux
De club du chats des chartreux is voor vele waarschijnlijk bij naam wel bekend.
Dit is de oorspronkelijke Franse rasclub voor de Chartreux en wordt ook wel CCC
genoemd. Vanaf zijn start is de CCC onder leiding geweest van de heer Simmonet
( Cattery Vaumichon). Heer Simmonet is inmiddels al flink op leeftijd en steeds
vaker hoorde men gesprekken over zijn aftreden en wie hem dan mocht opvolgen.
Inmiddels is het dan zover. De CCC bracht afgelopen maand het nieuws naar buiten
dat de heer Simmonet per direct zijn functie als president van het CCC neerlegt,
maar wel erepresident zal blijven. De functie van president wordt overgenomen
door de heer Alain Dulcher die al langer in het bestuur zat ven het CCC en al geregeld genoemd werd als potentiele opvolger.

De werkgroep wenst A. Dulcher veel succes als president van de Club du Chats des
Chartreux!

Eén kat leidt tot de volgende.
(E. Hemingway)

Of
hoe een dubbeltje rollen kan…
(een gelukkige Chartreux bezitster)

Wie kon vorig jaar vermoeden

moesten doen wegens zware aller-

dat er nu in onze flat twee grijsjes

gie.

zouden rondlopen?

Wie ontbreekt er in dit rijtje?

Ik alleszins niet. En nee,gelukkig

Juist ! “EEN KAT”

zijn het geen muizen maar hun

Nochtans hadden we er eentje,

jagers.

bijna als eerste in de lange rij

Ik ,Agnes, ben hun gelukkige bez-

huisdieren :de kat van de buren.

itster of beter gezegd hun blije

Zij kwam steeds aanlopen bij ons

dienares.

en verkoos onze kast om haar

Al van kinds af wou ik huisdie-

kleintjes te krijgen. Eéntje van

ren en hoeveel maal heb ik niet

hen , een wit, zwart katertje “Ju-

gezeurd en zelfs stiekem gep-

lot” zou dan de onze worden. Het

robeerd er één te houden . Niets

mocht niet zijn want slechts en-

mocht baten . Dus zoals men wel

kele dagen nadat hij buiten liep

eens meer hoort : “ Ik zou mijn

was hij dood. Dit tot mijn groot

kinderen geen diertje weigeren !”

verdriet .De kinderen waren nog

We hebben zowat alles in huis

te jong om het te beseffen. Mijn

gehad , soms alleen , soms een

man was eerder opgelucht … hij

bont gezelschap :vissen, een par-

hield niet zo van katten.

kiet, een witte muis,een hamster, cavia’s,een schildpad , een

En dan zoveel jaar later.

papegaai,twee honden ( moeder

De 4 kinderen het huis uit en ver-

en 1 van haar dochters) Sommigen

huizen naar een flat. Enkel een

onder hen leefden kort anderen

aquarium laat vermoeden dat we

tot 17 jaren bij ons. Spijtig dat we

dierenvrienden zijn. Dat knaagt

de papegaai , net een dier dat een

wel wat maar als toekomstige ge-

lang leven beschoren is,uit huis

pensioneerden hebben we veel re-

isplannen en nu weer reizen aan-

verjaardag.

passen aan hun gezelschap ? Nee.

Ze vonden dat ik het weten
moest want stel dat hij op een dag

Hier besliste het lot want mijn

zomaar een kat zou meebrengen.

man kreeg af te rekenen met

Hoe zou ik reageren ?

hartinfarct, kanker en Parkinson

Hij wist natuurlijk dat ik altijd al

dus vielen al de toekomstplannen

een kat wilde en op kaartavond bij

in het water.

vrienden steeds een tikkeltje ja-

Mijn man zei wel eens lachend

loers keek naar hun 2 katers.

dat ik , als hij zou wegvallen , vlug

Ik speelde met dochter Katleen

een nieuwe en betere man moest

onder één hoedje en vroeg haar

zoeken waarop ik steeds ant-

om papa te begeleiden bij zijn

woordde dat het enige nieuwe in

zoektocht en vooral hem te be-

mijn leven een kat zou worden.

hoeden voor een impulsieve aan-

Een ernstige infectie deed mijn

schaf . Maar zo’n geschenk zou

man begin 2008 voor de zoveel-

echt wel welkom zijn.

ste maal weer in’t ziekenhuis be-

Op de dag dat hij weer naar huis

landen. Op een avond kreeg ik

mocht kon hij ook aan mij zijn

telefoon van zowel mijn dochter

plan niet verzwijgen . Tot mijn

als van een vriendin en een

grote vreugde kon ik dus zelf mee

schoonzus. Allemaal ongerust om-

op zoek naar een geschikte kat!

dat mijn man hen had verteld dat

Een spannende tijd. Veel lezen en
zoeken zowel op internet als in
kattenboeken.
Je kan toch zomaar niet elke kat
in een flat houden. Het dier moet
toch een gelukkig bestaan hebben.
Via zoeken kwam ik erachter dat
een Chartreux wel bij ons en in
een flat zou passen.

hij me , eens weer thuis, een kat

Een ras waarvan ik het bestaan

als geschenk wou geven voor mijn

niet eens vermoedde, maar dat me

bij de eerste foto’s en kenmerken

Geen de aanschaf van een wiegje

heel erg aansprak. We bezochten

, kleertjes , luiers, maar een klim-

een Belgische catterie. Mijn man

paal, kattenbak, en eetkommetjes

vond kittens via een Franse site.

deden de tijd korter lijken.

Maar de aanschaf durfde ik als
leek niet aan.

Al van de eerste dag dat Dagob-

“Geen kat in een zak” was mijn

ert thuiskwam was ik verliefd op

devies. Ik wou een goed gevoel

hem.Ik maakte van hem evenveel

hebben bij de mogelijke aankoop.

foto’s als van onze kleinkinderen

Aldus kwam ik op de Nederlandse

en genoot met volle teugen van

site “ De lachende kat “ terecht en

weer wat jong leven in huis.

vervolgens bij

Hij was meteen een heel lief , aan-

de Noord-Hollandse catterie “

hankelijk en braaf katertje .En

Poekie Mau Mau “

net als een hondje volgde hij me

Alina , naar mijn mening de beste

alle kamers door .Alles viel zo

en liefste fokster die je maar be-

goed mee dat het verlangen naar

denken kunt , had net een nestje

een tweede de kop opstak. Toen

en er was nog een katertje bes-

Dagobert ’s avonds de schoot van

chikbaar.

mijn man verkoos en met hem de

We gingen- dank zij lieve vrienden

beste vriendjes werd begon ik er

die ons voerden- op kraambezoek

over te praten. Mijn man hield de

, kregen beschuit met muisjes en

boot af.

ik mocht daarna,in blijde verwa-

Ondertussen werd Dagobert bij de

chting, naar huis.

dierenarts geholpen en groeide hij

Het lieve katertje met het gele

uit tot een mooie stevige kater.

lintje zou binnenkort onze Dagob-

Toen kwam de vraag van Alina

ert worden !

om hem eens te showen want in

( niet vernoemd naar de neef van

België zou een Chartreux special

Donald Duck hoor maar naar een

gehouden worden. Ook al was

Franse koning , le bon roi Dagob-

dit nooit het plan , ik wou ze toch

ert )

graag plezieren te meer omdat

Een spannende tijd brak aan.

ze mij , als totale leek bij zo’n ge-

beuren , in contact bracht met Bas
en Femke van de werkgroep Chartreux. Net als Alina , bekwame ,
lieve mensen met een hart voor dit
prachtige ras. Ik werd zowel voor
als tijdens de show fantastisch
door hen geholpen en alles verliep
naar wens. Dagobert werd zowaar
de best junior kater . En daar op
de show , bij het zien van zoveel
katten die met zijn twee zo gezellig tegen elkaar aanzaten werd
duidelijk dat ik ook voor Dagobert
best een kameraadje wou. Via Bas
kwam ik in contact met een Belgische fokster die net een nestje
had . Na twee bezoekjes bij haar
kwam zo Da Vinci in ons leven.
Net op tijd , als verjaardagsgeschenk , voor onze lieve Dagobert.
Niet meteen wel op de tweede dag
werden zij vrienden voor het leven
.
Ik zit nu ‘s avonds ook met een
kat op schoot en tegen alle verwachtingen in is mijn man een echte
kattenmens geworden.
Of hoe een dubbeltje rollen kan !
Dat allemaal dank zij “ de
lachende kat “ en Alina van catterie Poekie Mau Mau

Resultaten
Arnhem 13-04-2009
Klasse 1 Supreme Champion poezen
- SC Rosine aus dem Hause Franck					

EP

Klasse 5 Int. Kampioen katers
- IC Vigilio aus dem Hause Franck					

CAGCIB

Klasse 9 Open klasse poezen
- Maggy van ‘t Spinnewiel							

CAC

Klasse 11 6-10 maanden poezen
- Romina my French Kiss							

Ex 1 + BIV + Nom.

Klasse 12 3-6 maanden katers
- Chester van de Bollenstreek						

Ex 1

Arnhem 14-04-2009
Klasse 1 Supreme Champion poezen
- SC Rosine aus dem Hause Franck					

EP

Klasse 5 Int. Kampioen katers
- IC Vigilio aus dem Hause Franck					

CAGCIB + Nom.

Klasse 11 6-10 maanden poezen
- Romina my French Kiss							

Ex 1 + BIV + Nom.

Klasse 12 3-6 maanden poezen
- Debutante de la Chabanade						

Ex 1

Klasse 8 Premior klasse
- PR Blue Lightning’s Dionysius						

CAPIB

Klasse 10 Castraat klasse
- Blue Lightning’s Darius							

CAP + Nom.

Zwolle 15-03-2009
Klasse 1 Supreme Champion poezen
- GIC Rosine aus dem Hause Franck					

EP

Klasse 3 Groot Int. Kampioen
- IC Vigilio aus dem Hause Franck					

CACS + BIV + Nom.

Klasse 9 Open klasse poezen
- Romina my French Kiss							

CAC

Belgie Tienen 08-03-2009
Klasse 3 Groot int. Kampioen katers
- CH. Don Juan de l’Onde Bleue						

CACGIB + BIV

Klasse 12 3-6 maanden katers
- Maxx van de Hoendrik							

Ex 1

- Thomas van de Hoendrik							

Ex 2

