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Een aantal betrokken en betrouwbare fokkers zijn in Nederland al meer 
dan 10 jaar bezig met de ontwikkeling en waar nodig, verbetering van de 
Ocicat. In goede onderlinge samenwerking zorgen zij voor een brede 
basis om de gezondheid van de Ocicat te waarborgen. 

 

Wij werken nauw samen met nationale en internationale fokkers. Daarbij  
worden we bijgestaan  door  deskundigen over specifieke genetische 
vraagstukken, dierenartsen en door mensen met een ruime ervaring in 
het fokken van katten. 

 

Natuurlijk begeleiden wij beginnende fokkers. Of ze nu van plan zijn zich 
serieus met het fokken te gaan bezighouden of slechts een keer een 
nestje te willen. 

 

Voor kittenbemiddeling en informatie over beschikbare dekkaters kunt u 
ook bij ons terecht. 

 

Het magazine “Oci-Minded”zal 4 à 5 keer per jaar verschijnen. En wordt 
toegezonden aan fokkers, liefhebbers van de Ocicat en aan  
kittenkopers. Wij proberen een brede range van nieuwtjes en wetens-
waardigheden rond de Ocicat te bundelen. Er is ruimte voor leuke  
verhaaltjes en foto‟s maar ook voor serieuze onderwerpen. Voor elk wat 
wils, zullen we maar zeggen. Uw verhalen en foto‟s over uw Ocicat  
huisgenoten zijn dan ook welkom en kunnen in een volgende editie ge-
plaatst worden. 

 

Wilt u meer informatie, op www.ocicatinfo.nl kunt u alles vinden over  
kittens, beschikbare nestjes, de rasstandaard, de samenwerkende  
cattery‟s, de fokkerscode e.d. 

 

Zijn er vragen, aarzel niet en neem gerust contact met ons op. 

Dat kan per e-mail ociminded@ocicatinfo.nl 

 
Veel leesplezier met deze kers(t)verse eerste editie van  

OCI-MINDED. 
 

An English translation you can find on page 12-14  
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VOORWOORD 

http://www.ocicatinfo.nl/
mailto:ociminded@ocicatinfo.nl


ALGEMEEN NIEUWS 

IN MEMORIAM 

 

Op 8 december bereikte ons het bericht dat Barbara Stewart van cattery Auxarcs plotseling is overleden. 
Veel van de katten in Nederland zijn nazaten van Ocicatten die door haar zijn gefokt. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As recently as September 10th (2009) Barbara wrote: Ï realy have enjoyed having ocicats for the past 23 
years and they have brought a lot of good into my life. It got me go to Sweden because of them and also 
have people all over the word come here to pick cats from me” 

 

Wij zullen haar wijze raad en expertise missen. 
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Auxarcs Mr. Darcy 

Tekst Harrison Daily Times: 

 

 Barbara Bell Stewart passed peacefully into her next life on Tuesday  
 morning, December 8th. 

 

 She was born on May 23, 1944. 

 

 She retired in 2008 and from there, focused her full attention to her great  
 love: breeding, raising and showing ocicats. Known in the show cat world  
 as  one of the preeminent experts on the ocicat breed, Barabara produced  
 numerous champions and grand champions throughout her carreer. 



SHOWNIEUWS 

7-11-2009 Show van de NKV te Wesel Duitsland. 

Een gezellige internationale show bij onze buren Duitsland, waar ongeveer 350 katten aanwezig waren. Hier waren 
ook weer Ocicats te bekijken. Veel mensen hadden nog nooit een Ocicat gezien en waren razend enthousiast.  
Er veel gevraagd om informatie die we natuurlijk konden geven. Het was weer een geslaagde PR-dag voor de  
Ocicat. 

keurmeester Monica Breuer 

Meulicats Denzel CACIB 

Ozspots Barwon CAC 

 

22-11-2009 Kat-Expo NKFV te Zutphen 

Het is al jaren traditie dat we met een aantal cattery‟s deze show  
bezoeken zodat het elk jaar weer een happening is.  
Helaas waren er dit keer niet veel Ocicats aanwezig.  

keurmeester Carl-Heinz Knelangen 

Meulicats Denzel CACIB, Best in Show 

Ozspots Barwon CACIB 

Meulicats Kyrah Dolce EX1 

De volgende show van de NKFV is in Fijnaart op 14-2-2010. Ook hier zullen Ocicats te zien zijn.  
Wilt u meer informatie over deze show bezoek dan www.nkfv.nl.  
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SHOWAGENDA 

 

 

 

 

JANUARI 2010 

 

11 NPV / WOERDEN -Snellerpoort 

18 FELIKAT /HAARLEM -KennemerSportcenter 

25 NEOCAT/ UTRECHT -Veemarkthallen 

 

MAART 2010 

 

7 NVVK / Aalsmeer  De Bloemhof  

28 Felikat Hazerswoude 
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FEBRUARI 2010 

 

14 NKFV / FIJNAART-Sportcomplex De Parel 

15 MUNDIKAT / HILVERSUM -DUDOK ARENA c.v 

28 CaT/ HELLEVOETSLUIS -Sporthal De Eendraght 

http://nkfv.nl


INT CH Meulicats Denzel 

Denzel is het eerste kitten dat we zelf gehouden 

hebben. Zijn ouders zijn Moirai Fireworks en zijn 

moeder Escoburg‟s Chiara. Denzel is geboren op 26 

september 2007. Zijn kleur is chocolate zilver tabby 

spotted. Hij is de opvolger van onze schitterende 

dekkater Wizard.  

 

 

In eerste instantie waren er 2 serieuze gegadigden 

voor Denzel toen hij geboren was maar door  

omstandigheden kon hij niet naar deze mensen toe 

i.v.m zwangerschap en allergie voor katten. Toen 

hadden we zoiets Denzel hoort gewoon bij ons, dit 

moet zo zijn. Vlak na de geboorte hadden we al  

gezien dat het een prachtig kitten was.  

 

Nu blijkt dat hij inderdaad is uitgegroeid tot een schit-

terende kater. Op shows steelt hij werkelijk „de show‟ 

zowel bij de keurmeesters als het publiek. Hij heeft 

de titels  INT CH behaald. 

 

 

 

 

 

 

Wat betreft zijn karakter hij is erg lief en aanhanke-

lijk. Ondeugend op zijn tijd. Houd van een partijtje 

stoeien. 

 

OCICAT IN  DE  SPOTLIGHT  
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Ondertussen heeft hij al menig avontuurtje gehad 

met mooie Ocicatdametjes. En natuurlijk ook met 

Orchidee van Ermelinde voor het opzetten van 

een nieuwe Ocicat Abessijnlijn. Hierover  in dit 

magazine een uitvoerig artikel over deze lijn.   

Net zoals zijn vader is hij een echte gentleman  

wanneer hij bij de dames is, lief en geduldig. 

Denzel is uitgenodigd in november 2008 voor een 

fotoshoot van Rodi Petfood. Begin  2009 is er een 

fotoshoot geweest van Over Dieren (fotograaf  

Imre van Eijl). Hier staat hij in het boek Katten en  

Kittens. In het Magazine van Mundikat wordt uit-

voerig over Denzel geschreven door Nanda  

Alstede. Zij heeft ook een prachtige foto van  

Denzel gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mischa Grob 

Cattery Meulicats 
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OCICATS & KERST  
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NIEUWE OCICAT  ABESSIJN  LIJN   
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Een huisdier dat gezond oud wordt is voor de aspirant kittenkopers de belangrijkste wens. Als fokker heb 
je dan ook de plicht te waken voor (ernstige) lichamelijke gebreken en ziektes die zich op lange of korte 
termijn kunnen openbaren. Ziektes en/of afwijkingen die mogelijk veroorzaakt kunnen worden door  
natuurlijke aanleg.  

 

Doordat de Ocicat een gefokt ras is, heeft het een relatief  hoog inteelt percentage en een kleine genen-
pool.  Het is daarom voor de fokkers belangrijk het ras te verbreden en er zo voor te zorgen dat de Ocicat 
een mooie gezonde kat is en blijft. Regelmatig worden katten met het buitenland uitgewisseld. Er zijn  
goede contacten met fokkers uit America, Scandinavië, Duitsland en Australië. Helaas is het wereldwijd 
moeilijk echt onverwante Ocicatten te vinden. Gelukkig biedt het regelement van de CFA uitkomst. Er is 
besloten dat het  tot 2015 is toegestaan Ocicatten met Abessijnen te kruisen. Fokkers uit diverse landen 
zijn bezig met het opzetten van Oci-Aby lijnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met in het achterhoofd het idee om ook in Nederland een steentje bij te dragen en voor vers bloed te  
zorgen hebben een aantal fokkers de koppen bij elkaar gestoken en een plan de campagne opgesteld.  

Gerard en Magda Wassing met hun prachtige Abessijnen (waaronder internationale kampioenen) waren 
direct enthousiast en gezamenlijk werd gekozen voor de Abessijn poes de  blue zilver Eur. Int. Ch.  
Orchidee van Ermelinde en als partner de Ocicat kater Int. Ch. Meulicats Denzel.  

 

De kittens van Orchidee en Denzel zijn op 18 september 2009 geboren, 3 poesjes en 3 katertjes. Drie  
kittens, een fawn zilver en een blue zilver poesje, plus een tawny zilver katertje worden, als ze zich goed 
blijven ontwikkelen, in diverse cattery‟s  bij hun fokprogramma betrokken. Met inzet van de beste  
fokdieren zullen zij werken aan een volgende generatie Ocicats. Voor de overige kittens is inmiddels een 
nieuw thuis gevonden.  

 

De eerste generatie kittens  zijn  ticked  (met hier en daar wat streepjes en vage mini spotjes), dit  
betekent dat pas in de 2de generatie kittens geboren kunnen worden met het zo karakteristieke spotted 
patroon van de Ocicat. Vanaf de 3de generatie zijn de spots bij  de meeste kittens aanwezig. Ook de  
kittens waarmee niet gefokt gaat worden verdienen een liefdevol thuis. Het is dus zaak zoveel mogelijk 
mensen te interesseren voor dit project. 
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KITTENS 

kittens geboren / born 

Cattery Meulicats 01-12-2009 
Meulicats GiGi & Ozspots Barwon 
1 kater/male tawny  
1 kater/male chocolate 
 

Cattery Daywalker Ocicats 29-11-2009 
CH (N) Libitum Saga & INT CH Meulicats Denzel 
1 kater/male chocolate silver 
1 kater/fmale lilac 
1 kater/male lilac silver 
1 poes/female chocolate silver  
1 poes/female lilac 
1 poes/female lilac silver 
 

Cattery Harski 22-11-2009 
CH Recknagel IsabellaRoselini JW & Sunstone Wa-
tusi 

2 katers/males chocolate spotted  
2 poezen/females chocolate spotted  
1 poes/female cinnamon spotted 

 

Cattery Oci van Diem 29-10-2009 
Ozspots Lady from Down Under & INT CH Meulicats 
Denzel  
1 kater/male tawny 
1 kater/male tawny silver 
1 kater/male chocolate 
1 poes/female tawny  
1 poes/female tawny silver 

Cattery Obsidiaan 09-10-2009 
Withywindle Saffire & Junglespots Solano 
2 katers/male chocolate 
1 poes/female chocolate silver  
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Abessijn & Ocicat  
Cattery Van Ermelinde 18-09-2009  
GR INT CH Orchidee van Ermelinde & INT CH  
Meulicats Denzel (zie ook cattery Meulicats)  

1 kater/male tawny silver ticked  
1 kater/male blauw silver ticked 
1 kater/male fawn silver ticked 
1 poes/female blauw silver ticked 
1 poes/female fawn silver ticked 
1 poes/female cinnamon silver ticked 

 

 

verwachte / expected kittens 2010 

Cattery El Bandito eind januari 2010 

Nayana Oci van Diem & INT CH Meulicats Denzel 

 

Plannen / plans voorjaar 2010 

Cattery Van Ermelinde 

Dream Tigers Summer Night Suni &  

DKJakobscat's Diva 

Cattery Meulicats 

CH Escoburg‟s Chiara & CH Ozspots Barwon 

Cattery Oci van Diem  

Mei-Lan Oci van Diem & INT CH Meulicats Denzel 

Tacico Ocicats 

CH Meulicats Dara & CH Ozspots Barwon 

 

KITTENBEMIDDELING 

http://www.meulicats.nl
http://daywalker-ocicats.de
http://www.harski.net
http://www.ocicats.nl
http://www.cattery-obsidiaan.com/
http://vanermelinde.nl
http://www.meulicats.nl
http://www.catteryelbandito.nl
http://vanermelinde.nl
http://www.meulicats.nl
http://www.ocicats.nl
http://tacico-ocicats.nl
http://ociminded@ocicatinfo.nl
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WIST U DAT …………………………….  

  

 Op de gevel  van de dierenartspraktijk Dier & Arts te Boxmeer Draga Pisicâ Loes te zien is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Door het geven Bach Bloesem Rescue druppels, een paar dagen voor de jaarwisseling beginnen 

met geven, de katten minder angstig zijn voor het knallende vuurwerk. 

 Moro de Ocikater van Eric en Marysia nog steeds niet thuis is. Daarom de vraag of iedereen nog 

naar hem uit wil kijken.  

 Dat een kattenhaar tussen de 0,25 en 0,3 mm per dag groeit. 

 Dat een kat zijn snorharen naar achteren houdt tijdens het eten zodat ze niet vies worden. 

 Een kerstroos en chocolade zeer giftig zijn voor een kat. 

 Als de staart van de kat helemaal omhoog staat of met het puntje iets gebogen en trilt de kat  
vrolijk is en opgewonden en zijn genegenheid toont.  

 Katten slimmer zijn dan honden. je zult nooit 8 katten voor een slee krijgen. 
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LINKS 
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http://www.dtsgroessen.com/
http://www.janicage.com/
http://www.rs.nu/
http://ocicatinfo.nl/
http://www.pawpeds.com/
http://www.worldofocicat.com/
http://www.gencouns.nl/
http://www.cfa.org/breeds/profiles/ocicat.html
http://nkfv.nl/
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Deze Oci-Minded is een periodieke uitgave van:  

Oci-Minded Ocicat werkgroep 

 

Kopij en ingezonden stukken 

Reacties, commentaar en kopij kan via e-mail  

gestuurd worden aan ociminded@ocicatinfo.nl 

 

 

Auteursrechten 

Deze uitgave, dan wel delen daaruit, mag onder 

bronvermelding verspreid of gereproduceerd  

worden. 

Redactie 

Bertie Ottens 

Marlies Heijnemans 

Mischa Grob 

 

Contactgegevens  

Oci-Minded Ocicat werkgroep  

Secretariaat  

p/a Mischa Grob 

Meulenkamp 9 

6903 VT Zevenaar 

Tel:(+31) (0)316 529205 

E-mail:ociminded@ocicatinfo.nl 

 

Met dank aan: 

Els van den Berk, Melanie Ottens, Nanda Alstede, 

Imre van Eijl, Gerard en Magda Wassing, Dier & 

Arts Boxmeer, Lars Martens en Lana van de Laar, 

Peter en Marjolein van Dongen.. 

 

© Design: Mischa Grob 

COLOFON 

Samenwerkende cattery‟s 

Draga Pisicâ 

Marlies Heijnemans  

website under construction    

El Bandito    

Tineke Pieper 

www.catteryelbandito.nl 

Goobita Yangatin 

Els van den Berk 

www.ocicatsite.nl 

Meulicats 

Mischa Grob  

www.meulicats.nl 

Oci van Diem  Oz Catz Ocicats 

Bertie Ottens   Nola Kim 

www.ocicats.nl  www.ozcatz.com 

Of Yantra‟s Bellfire 

Marja de Jong 

www.ofyantrasbellfire.nl 

Tacico-Ocicats 

Marjolein van Dongen 

www.tacico-ocicats.nl 

Van Ermelinde 

Gerard en Magda Wassing 

www.vanermelinde.nl 

Obsidiaan 

Henk Feenstra 

www.cattery-obsidiaan.com 

Daywalker Ocicats  

Alexandra Meister  

www.daywalker-ocicats.de  

Ocicats vom Sinntal 

Holger & Beate Strott 

www.ocicats-vom-sinntal.de 

Harski  

Dorotea Modcrin 

www.harski.net 

(N) OliverOcicat 

Kirsten Laeknes 

www.oliverocicat.com 

Manigordo Ocicats 

Assya Borrisovsa 

www.ocicat-cat.com 

WIJ WENSEN U PRETTIGE  

FEESTDAGEN EN EEN  

OCI-MINDED 2010 

mailto:ociminded@ocicatinfo.nl
mailto:ociminded@ocicatinfo.nl
http://www.catteryelbandito.nl
http://www.ocicatsite.nl
http://www.meulicats.nl
http://www.ocicats.nl
http://www.ozcatz.com
http://www.ofyantrasbellfire.nl
http://www.tacico-ocicats.nl
http://www.vanermelinde.nl/
http://www.cattery-obsidiaan.com/
http://www.daywalker-ocicats.de
http://www.ocicats-vom-sinntal.de
http://www.harski.net
http://www.oliverocicat.com
http://ocicat-cat.com
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A number of involved and reliable breeders in the Netherlands have been working for over 10 years to 
develop and, where needed, to improve the Ocicat breed. In cooperation with breeders nationally and  
internationally, they aim to enlarge the genetic base and maintain the health of the Ocicat. Vetinary  
experts and experienced breeders are consulted on specific issues such as genetics.   

 

Of course assistance is provided to those who start to breed ocicats, regardless if they want to have just 
the one litter or more. Help is available with placing kittens or finding a suitable stud. 

 

The magazine „OCI-MINDED‟ will appear 4 or 5 times a year and will be send interested breeders and 
owners or those people with an interest in the Ocicat. We will try and present an extensive range of news 
and facts all themed on the Ocicat. An essential part of the magazine will be stories and photos from  
Ocicat owners, so that there will be something for everybody. If you are interested to share your stories 
and photos about your companion do not hesitate to send something in. 

 

If you would like more information, please visit www.ocicatinfo.nl as you can find everything there about 
available kittens, caring for your kitten, breeding standards, the associated breeders and the breeding  
code that we adhere to. 

 

For any questions or comments please do not hesitate to contact us by email on: info@ocicatinfo.nl 

 

We hope you enjoy reading our first edition of OCI-MINDED and we wish you  
 
 
 

 

 

 

 

FOREWORD 

http://www.ocicatinfo.nl/
mailto:info@ocicatinfo.nl
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OCI IN THE SPOTLIGHT  

INT CH Meulicats Denzel 

Denzel is our own breed; he is the first kitten we kept 

ourselves. His parents are Wizard Moirai Fireworks 

(father) and Escoburg‟s Chiara (mother). Denzel was 

born 26-09-2007. His coat is chocolate silver  

spotted. He  succeeds his  gorgeous father Wizard, 

our first stud. 

 

 

Denzel was spoken for by 2 serious buyers at first, 

but they had to cancel for reasons of allergy and 

pregnancy.  We had the strong feeling then that he 

belonged with us. After he was born we saw he was 

a gorgeous kitten. Now he really steals the show at 

cat exhibitions, with the judges as well as the public. 

 

He is still young and he did already gain the title INT 

Champion. Besides he is very handsome. We love 

him very much.    

 

 

 

 

 

 

 

In the meanwhile he has some adventures with 

some Ocigirls. He is very charming like his dad 

Wizard. Together with Orchidee van Ermelinde (an 

Abessyinian girl) they are the parents of F1 

Ocicatkittens  (a new Ocicat Abessynian Line). 

Denzel was invited to for a photo shoot for Rodi 

Petfood.  We wait with interest when he will  

appear on the packaging of Rodi Petfood.  In the  

beginning of 2009 there was also a photo shoot 

(Over Dieren) his pictures appears in a book of 

Cats and Kittens. A nice picture is shown in 

Mundikat  magazine and Nanda Alstede wrote a 

nice story.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mischa Grob 

Cattery Meulicats 
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NEW OCICAT ABYSSINIAN LINE 

A pet that reaches old age in great health is the number one requirement for potential ocicat owners. As 
breeder you have the duty of care to make sure that serious genetic issues and deceases, that may or 
may not be naturally present in the breed, do not become an issue for either the short term or the long 
term for the Ocicat as a breed. 

 

Due to the heritage of the Ocicat, a relative high inbreeding coefficient is naturally present because of the 
limited gene pool. That‟s why it is important that breeders enlarge the genetic base to guarantee a  
beautiful and above all healthy cat. On a regular basis cats are exchanged with the USA, Scandinavia, 
Germany and  Australia.  

 

However, even across all the continents it is quite difficult to find unrelated bloodlines. Fortunately the 
CFA has decided that to allow interbreeding of Ocicats and Abessynians until 2015 to increase genetic 
diversity. Breeders in a number of countries are actively pursuing this option. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the Netherlands Gerard en Magda Wassing, with their beautiful internationally renouned Abyssinians 
were very eager to contribute. The Abyssinian blue silver Int. Ch. champion Orchidee van Ermelinde was 
chosen to partner Ocicat stud the Int. Ch. Meulicats Denzel.  

 

The kittens from this combination were born on 18 September 2009. Of the litter, which consisted of three 
females and three males, three will be used for breeding if they develop well across three different  
Catteries. These kittens are a fawn silver female, a blue silver female and a tawny silver male. 

 

With these kittens the breeders can then in about a year work on a next generation. The other kittens of 
this litter, although spotless but non-the-less gorgeous, a loving home was found almost immediately. 

 

 

 

 


