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 Britney's liefdesleven 
 

Maandag 26 april 2004 

Nadat we vorig jaar zo'n pech hadden met Britney's kittens, nu een nieuwe poging. 

Vorig jaar ging het een paar dagen voor het einde van de zwangerschap fout, toen 

Britney van de armleuning van de stoel viel. Wat we toen niet wisten was, dat als 

gevolg van die val, twee van de drie kittens overleden. Toen ze een paar dagen la-

ter nog niet was bevallen, zijn we naar de dierenarts gegaan die een injectie met 

Phyton toediende om de weeën op gang te brengen. Dit gebeurde dan ook, maar 

tijdens het persen ging het fout. Het kitten lag in stuitligging en de persweeën 

waren te zwak om dit kitten eruit te krijgen. Dus midden in de nacht naar de die-

renarts, die ruimte maakte met zijn vingers en nog wat Phyton toediende. 

Thuisgekomen was het kitten op zijn hoofd na geboren, maar bleek al te zijn over-

leden. 

Even later werden de twee andere kittens geboren... ook dood. Deze twee kittens 

zagen er zodanig uit, dat het leek alsof ze al langer dood waren. Geen kittens dus 

voor Britney... arm beest! 

Na overleg met de dierenarts kwamen we dus tot de conclusie dat de twee kittens 

door de val overleden waren en dat het derde kitten daardoor in nood is gekomen, 

omdat er onvoldoende Phyton aangemaakt werd. Hierdoor is het derde kitten in 

het geboortekanaal overleden. 

In eerste instantie hadden we zoiets van: 

geen kittens meer voor Britney, maar na-

dat we de reden van deze ellende kenden, 

hebben we in overleg met de dierenarts 

geconcludeerd dat een volgende zwanger-

schap geen probleem zou moeten zijn. 

Natuurlijk mag Britney als ze wat verder 

in haar zwangerschap is, niet meer op de 

armleuning liggen. 

 

Vandaag is Britney nog maar amper krols of Bangles vindt 

haar al dusdanig interessant dat hij haar dekt. Dat de dek-

king gelukt is, blijkt wel uit Britney haar gedrag: ongecon-

troleerd rollen en wassen en nog meer rollen. 

 
Dinsdag 27 april 2004 

Ook vandaag heeft Bangles heel veel interesse en Britney is 

nu echt goed krols, dus wordt ze nog eens een keer of drie 

gedekt. En nu afwachten! 

mailto:CatteryCherished@chello.nl
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Britney's zwangerschap 
 

Maandag 17 mei 2004 

Ja, Britney is zwanger! Haar tepels zijn duidelijk wat groter en mooi roze. Ook is 

ze niet meer krols geweest, dus kunnen we nu uitkijken naar de bevalling. 

 

Maandag 31 mei 2004 

Rare kat... ze blèrt alles bij elkaar, de hele dag door. Ze is altijd al luidruchtig, 

maar nu is het wel heel erg. 

Vandaag 5 weken zwanger. Ze begint al een mooi buikje te krijgen. We kunnen nog 

niet voelen hoeveel kittens er zijn.  

Ze laat gewoon toe dat je haar even goed, maar voorzichtig betast. 

 

Donderdag 24 juni 2004 

De 59e dag. Alles is perfect gelopen. Een mooiere zwangerschap kun je een kat 

niet wensen. 

Doordat Britney altijd spint en pompt is het heel moeilijk te voelen hoeveel kit-

tens ze draagt. 

Afwachten dus. 

 

Zondag 27 juni 2004 

Nog niets aan de hand, maar 

vanavond willen we toch dat 

Britney bij ons slaapt; gewoon 

voor het geval er iets gebeurt. 

De kittens zijn behoorlijk 

druk in de weer, wat een 

heerlijk gevoel is. 

 

Uiteraard is het voor 

Britney verboden om op 

de armleuning van de fau-

teuil te liggen. 

 

 

 De bevalling 
 

Donderdag 1 juli 2004 

De 66e dag. Om 03.19 uur maakt Britney ons 

blèrend wakker. Ze is erg onrustig, maar er 

zijn nog geen weeën te voelen. 

Om 04.30 uur voelen we de eerste wee. We 

gaan ons bed uit en installeren de boel bene-

den. 

Om 05.00 uur breekt het water en het eer-

ste kitten zit zichtbaar voor de "uitgang", 

echter ze heeft nagenoeg geen ontsluiting, 

dus belt Rob de dierenarts en terwijl hij af-

spreekt dat we een kwartiertje later naar 

de praktijk moeten komen, breekt het vlies. 

Ze heeft nog altijd onvoldoende ontsluiting, 

dus smeert Rob was vaseline op haar vulva en 

maakt voorzichtig wat ruimte met zijn pink. 

Even later, om 05.25 uur is het eerste 

kitten geboren, een katertje van 80 gram.  

 

Het tweede katertje volgt vrij snel,  

om 05.38 uur. Die is er eigenlijk al 

voordat we goed en wel in de gaten 

hebben dat Britney alweer aan het 

persen is. Hij weegt 78 gram.  

Het derde kitten was ook een zware 

bevalling. Omdat het erg lang duurt, 

belt Rob weer met de dierenarts om 

te vragen of dit normaal is en terwijl 

het de dierenartscentrale aan de lijn 

heeft, begint Britney te persen en na 

wat gegil en gedoe wordt dit katertje  

twee uur later, om 07.45 geboren.  Zijn gewicht: 71 gram. 

 

Het lijkt alsof er nog iets in zit, maar dat kunnen natuurlijk ook haar nieren of 

blaas zijn. Omdat er om 11.00 uur nog altijd niets is geboren, zal dat het wel ge-

weest zijn. Het valt ons wel op dat ze ontzettend veel last heeft van naweeën. 

Omdat we niet zoveel geslapen hebben, besluiten we 's middags nog even ons bed 

in te gaan en als we om 17.00 uur beneden komen is er... PANIEK!! 
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Britney heeft nogal wat bloed verloren en ze is 

volop aan het persen! Dit kitten, ook een kater-

tje, wordt dood geboren. Voor de zekerheid 

gaan we toch maar even naar de dierenarts toe, 

om er zeker van te zijn dat er niet nog meer 

zit. Er blijkt niets meer te zitten en hij geeft 

haar wat antibiotica en wat Phyton om de baar-

moeder te laten krimpen. 

Britney heeft dus drie gezonde kittens. 

 

Schema: 

05.25 uur katertje zwart   80 gram 

05.38 uur katertje zwart (smoke) 78 gram 

07.45 uur katertje zwart (smoke) 71 gram 

17.33 uur katertje zwart (smoke) 89 gram dood geboren 

 

 

 

 De eerste 13 weken 
 

Vrijdag 2 juli 2004 

Britney vraagt continu om een bevestiging 

dat ze het goed doet. De kittens zijn zelf 

al goed op zoek naar een tepel en Britney 

gaat goed met haar buik omhoog liggen, zo-

dat ze er goed bij kunnen. 

Als ze slapen gaat Britney uit de bench en 

komt op voor de kittens van Jessie op het 

moment dat die beginnen te piepen. 

Als haar eigen kittens piepen, gaat ze snel  

terug naar de bench. De geluidjes die ze 

dan maakt, zijn oh zo aandoenlijk! 

Gewichten: 

Shadow 96 gram 

Mickey 91 gram 

Boyke  84 gram 

 

Zaterdag 3 juli 2004 

Britney blijft goed bij haar kleintjes, die 

goed bij haar drinken. 

Regelmatig krijgen ze bezoek en dan met 

name van Banjer (een van de kittens van 

Jessie). Hij nestelt zich heerlijk bij Brit-

ney en de kids, die zijn warmte opzoeken 

op het moment dat Britney even weggaat. 

 

Gewichten: 

Shadow 108 gram 

Mickey  98 gram 

Boyke   96 gram 

 

Zondag 4 juli 2004 

Alleen maar lof voor de gang van 

zaken. 

Gewichten: 

Shadow 121 gram 

Mickey 108 gram 

Boyke  104 gram 
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Maandag 5 juli 2004 

Het gaat zo goed, dat er eigenlijk weinig 

te melden is. Britney blijft goed bij haar 

kleintjes en houdt ze brandschoon. 

Gewichten: 

Shadow 135 gram 

Mickey 121 gram 

Boyke  118 gram 

 

Donderdag 8 juli 2004 (1 week) 

Eén week oud en nog altijd gaat alles fan-

tastisch! Britney is gewoon een perfecte 

moeder, die weinige begeleiding nodig 

heeft. 

Gewichten: 

Shadow 170 gram 

Mickey 151 gram 

Boyke  145 gram 

 

Zaterdag 10 juli 2004 

Shadow heeft zijn linkeroog een beetje open in een hoekje. 

Gewichten: 

Shadow 196 gram 

Mickey 173 gram 

Boyke  164 gram 

 

Zondag 11 juli 2004 

Shadow heeft nu allebei zijn 

oogjes open. Nog niet hele-

maal, maar hij kan al goed 

gluren.  

Als je Boyke oppakt dan be-

gint er een "vogeltje te pie-

pen". Prachtig! 

Mams snelt dan ook toe om 

te kijken of alles goed is. 

Mickey hoor je bijna niet. 

Hij is zo'n rustig ventje. 

Gewichten: 

Shadow 206 gram 

Mickey 186 gram 

Boyke  172 gram 

 Maandag 12 juli 2004 

Mickey zijn oogjes gaan nu ook allebei 

open.  

Shadow zijn oogjes zijn al bijna hele-

maal open. Ze beginnen alle drie een 

beetje door de doos te lopen, af en toe 

met hun kopjes los van de grond.  

Boyke zit vanochtend steeds aan het 

karton te likken. 

Gewichten: 

Shadow 216 gram 

Mickey 192 gram 

Boyke 181 gram 

 

Dinsdag 13 juli 2004 

Boyke zijn ogen zijn nu ook allebei open.  

Het is fantastisch om te zien hoe groot 

ze al zijn in zo'n korte tijd. 

Toen ze net geboren waren, vreesden we 

voor hun leven, zo klein en breekbaar als 

ze waren. Wat een tegenstelling met nu! 

Gewichten: 

Shadow 225 gram 

Mickey 201 gram 

Boyke  192 gram 

 

Woensdag 14 juli 2004 

We verdenken Mickey en Boyke ervan dat ze halflanghaartjes zijn. 

Over een paar weken weten we dit zeker. 

Ze beginnen nu al door de bench te kruipen. 

Gewichten: 

Shadow 233 gram 

Mickey 204 gram 

Boyke  199 gram 

 

Donderdag 15 juli 2004  

(2 weken) 

Gewichten: 

Shadow 245 gram 

Mickey 216 gram 

Boyke  210 gram 
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Vrijdag 16 juli 2004 

Shadow wordt betrapt dat hij lekker bij Britney ligt te drinken... en... spinnen. 

Gewichten: 

Shadow 257 gram 

Mickey 223 gram 

Boyke  217 gram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 17 juli 2004 

De kleintjes beginnen al door de doos te lopen, althans ze doen pogingen daartoe, 

maar hun pootjes kunnen het gewicht nog niet goed dragen. 

Het blijft een lust om te horen hoe Britney tegen haar kindjes "pruttelt". Heel 

anders dan dat ze tegen ons doet. Je kunt hier uren naar luisteren. 

Gewichten: 

Shadow 267 gram 

Mickey 235 gram 

Boyke  224 gram 

 

Zondag 18 juli 2004 

Gewichten: 

Shadow 281 gram 

Mickey 246 gram 

Boyke  233 gram 

 

Maandag 19 juli 2004 

Wat worden ze groot! En het loopt weer zo mooi door de doos. 

Gewichten: 

Shadow 294 gram 

Mickey 248 gram 

Boyke  245 gram 

 

 Dinsdag 20 juli 2004 

Gewichten: 

Shadow 305 gram 

Mickey 258 gram 

Boyke  252 gram 

 

Woensdag 21 juli 2004 

Ze stappen al dapper over het aanrecht als 

we ze wegen. Hoog op hun pootjes wagge-

lend, koppie omhoog! 

Mickey is aan de vierdaagse begonnen, zij het een dagje te laat. 

Gewichten: 

Shadow 312 gram 

Mickey 261 gram 

Boyke  262 gram 

 

Donderdag 22 juli 2004 (3 weken) 

Het blijft een prachtig 

geluid om Britney bezig 

te horen met haar klein-

tjes. Zodra je er eentje 

uit de doos pakt en hij 

zet een keel op, nou dan 

is Britney er als de kip-

pen bij om ze te komen 

redden. 

Gewichten: 

Shadow 321 gram 

Mickey 274 gram 

Boyke  274 gram 

 

Vrijdag 23 juli 2004 

Gewichten: 

Shadow 333 gram 

Mickey 278 gram 

Boyke  279 gram 

 

Zaterdag 24 juli 2004 

Gewichten: 

Shadow 347 gram 

Mickey 287 gram 

Boyke  286 gram 
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Zondag 25 juli 2004 

Boyke heeft een beetje een ontstoken oogje. Gelukkig hebben we nog zalf in huis 

en kunnen we hem meteen behandelen. 

Het is zo mooi als je bij de bench komt; drie paar kraaloogjes kijken je doordrin-

gend aan. Prachtig! 

Gewichten: 

Shadow 348 gram 

Mickey 290 gram 

Boyke  292 gram 

 

Maandag 26 juli 2004 

Gewichten: 

Shadow 358 gram 

Mickey 295 gram 

Boyke  294 gram 

 

Dinsdag 27 juli 2004 

Vandaag krijgen ze voor het eerst tartaar. Shadow vindt het maar niets en eet 

dan ook niet, zelfs niet uit je hand. Bij hem moet je het echt in zijn bekje stop-

pen. 

Mickey en Boyke eten wel uit je hand en vinden het best lekker.  

De bench is nu ook omgebouwd: de doos eruit en het kleine kattenbakje erin. Ze 

worden nu dus echt groter. 

Gewichten: 

Shadow 368 gram 

Mickey 309 gram 

Boyke  306 gram 

 

Woensdag 28 juli 2004 

Het tartaar eten gaat al 

een stukje beter, maar 

zelfstandig dooreten is 

er nog niet bij. 

Het is mooi om te zien 

hoe de kleintjes door de 

bench stappen en door 

de tralies zitten te glu-

ren. 

Gewichten: 

Shadow 380 gram 

Mickey 328 gram 

Boyke 318 gram 

 

 Donderdag 29 juli 2004 (4 weken) 

Ze eten al best goed en ook de kattenbak wordt al gebruikt. Prachtig hoe dat als 

bijna vanzelf gaat. 

We schrikken even van Mickey zijn gewicht. Jeetje, wat is die veel aangekomen in 

een dag! Even goed in de gaten houden of hij wel ontlasting heeft. 

Gewichten: 

Shadow 403 gram 

Mickey 362 gram 

Boyke  332 gram 

 

Vrijdag 30 juli 2004 

Mickey is weer flink afge-

vallen, dus waarschijnlijk 

was zijn gewicht inderdaad 

het gevolg van te weinig 

ontlasting. Dit was zeker 

nog niet goed op gang.  

Gewichten: 

Shadow 394 gram 

Mickey 345 gram 

Boyke  339 gram 

 

Zaterdag 31 juli 2004 

Gewichten: 

Shadow 415 gram 

Mickey 365 gram 

Boyke  364 gram 

 

Zondag 1 augustus 2004 

Mickey is alleen tevreden 

als je hem uit de bench 

haalt en bij je laat kroe-

len. Zo heeft hij een 

goed overzicht van de 

huiskamer.  

Als je hem weer terug in 

de bench zet, begin hij 

meteen weer te "klagen". 

Gewichten: 

Shadow 448 gram 

Mickey 396 gram 

Boyke  397 gram 
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Maandag 2 augustus 2004 

Oops... vergeten te wegen. 

 

Dinsdag 3 augustus 2004 

Gewichten: 

Shadow 470 gram 

Mickey 424 gram 

Boyke  418 gram 

 

Woensdag 4 augustus 2004 

Weer vergeten te wegen. 

Vandaag hebben ze voor het eerst zachtvoer gehad. Zelfs Shadow smult nu met 

heel veel smaak. 

Ook hebben we het kittenbakje uit de bench gehaald. Ze mogen nu dus op de 

grote bak. 

 

Donderdag 5 augustus 2004 (5 weken)  

De kleintjes houden zich rustig vanwege de warmte. Als ze iets groter zijn kunnen 

ze buiten gaan spelen en verkoeling zoeken onder de struiken. Dat zit er nu nog 

niet in, dus proberen ze wat verkoeling te vinden op het vinyl dat in de bench ligt 

en... ook het verschoonde kattengrind biedt verkoeling, dus ook daar ligt regelma-

tig een bolletje wol te slapen. 

Gewichten: 

Shadow 477 gram 

Mickey 476 gram 

Boyke  457 gram 

 

Vrijdag 6 augustus 2004 

Lekker even door de kamer gelopen, wat een avontuur! 

Gewichten: 

Shadow 482 gram 

Mickey 500 gram 

Boyke  456 gram 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 7 augustus 2004 

We horen iets op het karton schrapen en kijken naar de bench. We kunnen nog net 

zien dat Shadow uit de bench duikelt. Als eerste is hij dus zelf uit de bench ge-

klommen. 

Even later ziet Rob dat Boyke zijn achterste helemaal onder de "flubberitis" zit, 

dus moet hij even met zijn achterste onder de kraan, zodat hij weer lekker schoon 

en fris is. 

Gewichten: 

Shadow 533 gram 

Mickey 484 gram 

Boyke  456 gram 

 

Maandag 9 augustus 2004 

Shadow is echt niet meer te houden nu hij weet hoe hij uit de bench kan klimmen. 

En dus heeft Britney geen rust meer in haar lijf. Ze pruttelt en mekkert alsof ze 

alarm wil slaan naar ons dat haar kindje rond loopt. Uiteraard mag de rest van ons 

ook uit de bench. Mickey hangt al snel in de krabpaal. 

Het horgordijn vindt Shadow interessant. Hoe werkt dit nu? Dus nageltjes erin 

zetten, duwen, vallen en.... horgordijn weer dicht en nog niet buiten. 

Boyke is nog steeds aan de diarree. Dit moet toch niet te lang gaan duren... 

Gewichten: 

Shadow 561 gram 

Mickey 511 gram 

Boyke  464 gram 

 

Dinsdag 10 augustus 2004 

Shadow is volop aan het spelen met de ring en het sokje. 

Als Britney pruttelt komen de kleintjes op haar afgerend. 

Gewichten: 

Shadow 541 gram 

Mickey 522 gram 

Boyke  450 gram 
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Woensdag 11 augustus 2004 

Shadow vindt zijn weg naar buiten. Zonder hulp. Hij vindt het geweldig om met de 

ring en de sok te spelen. Het is een lust om daar naar te kijken. 

Mickey en Boyke vinden ook hun weg naar buiten. 

Shadow ziet spoken op de mat bij de 

voordeur. Al pruttelend en kirrend vecht 

hij met ze. 

Boyke zijn diarree is zo goed als voorbij. 

Gelukkig maar! 

Gewichten: 

Shadow 556 gram 

Mickey 548 gram 

Boyke  505 gram 

 

Donderdag 12 augustus 2004 (6 weken) 

Tijd voor het ontwormen en wat denk je, in de 

middag vinden we overal... dunne poep. Dus heb-

ben we de kleintjes maar in de bench gezet om 

erger te voorkomen. 

Gewichten: 

Shadow 552 gram 

Mickey 517 gram 

Boyke  503 gram 

 

Vrijdag 13 augustus 2004 

Ze zijn allemaal genezen van de diarree, gelukkig 

maar! 

Boyke klimt vandaag voor het eerst uit de 

bench. 

Shadow klimt op de krabpaal, maar weet niet hoe hij eraf moet, dus gaat hij maar 

zitten blèren.  Vervolgens wil hij voorover van de paal, bedenkt zich en duikelt 

voorover naar beneden,  

grijpt zich nog net, voordat 

hij de grond raakt, vast aan 

de krabpaal en komt vrij 

zacht op de grond neer. Mic-

key houdt zich vandaag rus-

tig en slaapt wat bij. 

Gewichten: 

Shadow 564 gram 

Mickey 539 gram 

Boyke  520 gram 

 Zaterdag 14 augustus 2004 

Shadow vindt zijn weg naar boven. De andere twee spelen op de trap. 

Boyke klimt zelf terug in de bench. 

Gewichten: 

Shadow 604 gram 

Mickey 537 gram 

Boyke  563 gram 

 

Zondag 15 augustus 2004 

Alles gaat zijn gangetje, dus niets bijzonders te melden. 

Omdat ze zo goed groeien gaan we over tot 1x per twee dagen wegen. 

Gewichten: 

Shadow 624 gram 

Mickey 572 gram 

Boyke  620 gram 

 

Maandag 16 augustus 2004 

Mickey lijkt het nu ook te begrijpen hoe hij uit de bench moet klimmen. Britney 

wordt door Shadow overvallen om bij haar te "titten". Niet lang daarna volgen 

Boyke. Mickey... hij stribbelt tegen en wordt door Britney in de houdgreep geno-

men voor een wasbeurt. 

 

Dinsdag 17 augustus 2004 

Shadow en Boyke zijn nu volop aan het spinnen.  Mickey hebben we nog niet ge-

hoord. 

Gewichten: 

Shadow 676 gram 

Mickey 590 gram 

Boyke  669 gram 
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Donderdag 19 augustus 2004 (7 weken) 

Mickey heeft een "spookgevecht" op de deurmat.. lekker stoer! Maar even later 

zit hij angstig op de krabpaal te blèren dat hij daar niet af durft. 

Shadow valt op de krabpaal in slaap en Boyke schrikt zich een hoedje als het toi-

let wordt doorgespoeld. 

Gewichten: 

Shadow 705 gram 

Mickey 648 gram 

Boyke  713 gram 

 

Zaterdag 21 augustus 2004 

Geen bijzonderheden te mel-

den. 

Gewichten: 

Shadow 769 gram 

Mickey 706 gram 

Boyke  779 gram 

 

Zondag 22 augustus 2004 

Shadow vindt zijn weg naar de kattenkamer en gaat daar eens op onderzoek uit. 

Ook Mickey en Boyke gaan kort daarna naar boven. Mickey wordt er "hartelijk" 

begroet door een blazende Moppie, die dat kleine grut maar niets vindt op haar 

terrein. 

 

Maandag 23 augustus 2004 

Ze zijn nu overdag meer boven dan beneden. Als Dazzle (uit een ander nest) naar 

haar nieuwe personeel gaat, mogen ze 's nachts naar boven. 

 

Woensdag 25 augustus 2004 

Boyke en Shadow spinnen 

als je ze aait en op hun 

buik kriebelt. 

Gewichten: 

Shadow 845 gram 

Mickey 757 gram 

Boyke  852 gram 

 

 Donderdag 26 augustus 2004 (8 weken) 

Vandaag zijn ze al 8 weken... de tijd gaat snel. 

 

Zaterdag 28 augustus 2004  

Mickey weet boven op de kattenbak te klim-

men en begint uit verveling het koolfilter 

maar te slopen. Als je hem eraf zet, kijkt hij 

je verontwaardigd aan, zo van "Wat deed ik 

eigenlijk fout?" 

Gewichten: 

Shadow 911 gram 

Mickey 823 gram 

Boyke  919 gram 

 

Dinsdag 31 augustus 2004 

Geen bijzonderheden te melden. 

Gewichten: 

Shadow 964 gram 

Mickey 882 gram 

Boyke  996 gram 

 

Woensdag 1 september 2004 

Vandaag hebben ze hun eerste prik ge-

had. De jongens hebben zich keurig ge-

dragen. 

 

Donderdag 2 september 2004 (9 weken) 

Geen reacties op de entingen. Vandaag is het mooi weer, dus kan het grut lekker 

buiten spelen. 

Gewichten: 

Shadow 1022 gram 

Mickey  984 gram 

Boyke  1092 gram 

 

Zaterdag 4 september 2004 

Wederom een wormkuurtje. 

Dit keer zonder reacties. 

Gewichten: 

Shadow 1088 gram 

Mickey 1002 gram 

Boyke  1134 gram 
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Maandag 6 september 2004 

Geen bijzonderheden te melden.  

Gewichten: 

Shadow 1116 gram 

Mickey 1026 gram 

Boyke  1180 gram 

 

 

Woensdag 8 september 2004 

Bij dit nest lijkt alles als vanzelf te gaan. Alles 

loopt op rolletjes. 

Shadow heeft vandaag een nieuw kunstje ge-

leerd. Op de bench in de huiskamer klimmen en 

dan vandaar verder de TV-kast op. 

Gewichten: 

Shadow 1156 gram 

Mickey 1066 gram 

Boyke 1238 gram 

 

Donderdag 9 september 2004 (10 weken) 

Vandaag is de bench opgeruimd, dus mogen de kleintjes vanaf nu 's nachts naar de 

kattenkamer. Wel wat onwennig zijn ze naar boven gedirigeerd. Het zijn engel-

tjes, want ze zijn de hele nacht stil. 

 

Zaterdag 11 september 2004 

Vandaag gaan we naar België om onze eigen aanwinst weer eens te bekijken en we 

nemen mee: Shadow en Teaser (uit Jessie's nest). De reden hiervoor is, dat we 

niet zeker zijn van de kleur. Overleg met Dick Eindhoven leert ons dat Shadow in-

derdaad zwart is. 

Tijdens de rit erheen en terug heeft hij zich keurig gedragen, alhoewel hij wel 

wat "steun" zocht bij zijn grote vriend. Spelen in de keuken van Dick en Ivonne 

vonden ze ook geweldig. 

Thuis gekomen is hij moe en onder de indruk op de bench in slaap gevallen. 

 

Maandag 13 september 2004 

Een rustige dag, zonder uitspattingen die 

het vermelden waard zijn. 

Gewichten: 

Shadow 1242 gram 

Mickey 1170 gram 

Boyke  1304 gram 

 Donderdag 16 september 2004 

(11 weken) 

Een rustig weekje... alles gaat ge-

woon zijn gangetje en er gebeuren 

geen spannende dingen. 

Wel krijgen we een e-mail van Ali 

dat ze geïnteresseerd is in de 

black smokes. We schrijven terug 

dat ze nog kan kiezen. 

 

 

 

Zaterdag 18 september 2004 

Er zijn nu twee belangstellenden voor Mic-

key. Afwachten dus of het wat wordt. 

's Avonds maken we een afspraak met Ali 

dat ze dinsdag a.s. komen kijken.  

Gewichten: 

Shadow 1368 gram 

Mickey 1234 gram 

Boyke  1470 gram 

 

Zondag 19 september 2004 

Mickey loopt te hinken met beide voorpootjes. In eerste instantie snappen we er 

niets van tot we ons herinneren dat één van de kleintjes met zijn pootjes onder 

een wiel van de bureaustoel is gekomen. Toen zagen we niet wie het was. Er lijkt 

niets gebroken te zijn, maar we houden hem toch goed in de gaten. 

Tijdens het eten moeten we zijn eten omhoog zetten, omdat hij zijn gewicht niet 

op zijn poot kan zetten. 

Als het morgen nog zo is, gaan we toch even naar de dierenarts. 

 

Maandag 20 september 2004 

Het gaat weer een beetje be-

ter met Mickey. Hij kan weer 

met wat gewicht op zijn voor-

pootjes rusten. Toch blijft hij 

nog heel rustig. 

Het lijkt wel besmettelijk, dat 

gehink! Shadow loopt nu ook in-

eens te hinken. Hij is waar-

schijnlijk tijdens een sprong 

verkeerd terecht gekomen. 
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Dinsdag 21 september 2004 

Ali en Tobias komen op bezoek. Na wat gekletst te hebben en met de kleintjes ge-

speeld te hebben, vertellen ze ons dat ze Mickey graag van ons willen kopen. De 

aanbetaling wordt betaald en er wordt een afspraak gemaakt wanneer we Mickey 

gaan brengen. 

 

Donderdag 23 september 2004 (12 weken) 

Boyke en Shadow komen kroelen bij Rob op de bank. Boyke deed dit eerst nooit. 

Mickey kwam ook al kroelen, maar de laatste dagen ligt hij liever ergens anders. 

Gewichten: 

Shadow 1350 gram 

Mickey 1248 gram 

Boyke  1516 gram 

 

Zondag 26 september 2004 

Van Ronneke ontvangen we een e-

mail dat ze geïnteresseerd is in 

Boyke en Mickey. We laten haar 

weten dat Mickey inmiddels ver-

kocht is, maar dat Boyke nog be-

schikbaar is. 

 

Maandag 27 september 2004 

We ontvangen bericht terug van 

Ronneke dat ze woensdagmiddag 

komt kijken naar Boyke. 

 

Woensdag 29 september 2004 

Ronneke en haar gezin komen op bezoek. Omdat ze niet kunnen kiezen tussen 

Boyke en Shadow, besluiten ze er even over na te denken en ons vanavond iets te 

laten weten. 's Avonds bellen ze op dat het niet doorgaat, ze kijken liever uit naar 

een katje waar iedereen het over eens is.  

Morgen worden ze 13 weken en is het 

dus tijd om te gaan... tenminste voor 

Mickey. Dit wordt zijn laatste nachtje 

bij ons. Hij mag morgen naar Den 

Haag. Wat zullen we hem missen! 

Laatste gewichten: 

Shadow 1448 gram 

Mickey 1358 gram 

Boyke  1648 gram 

 Normaal gesproken stopt ons boekje hier, maar omdat Shadow en Boyke nog bij 

ons zijn, willen we toch nog even vermelden dat we ook voor die twee binken nieuw 

personeel gevonden hebben. 

 

Op zondag 24 oktober komen Si-

mone en haar gezin op bezoek, 

maar nemen nog geen besluit of 

ze Boyke willen hebben. De vol-

gende dag belt Simone op om 

door te geven dat ze hebben be-

sloten om Boyke te kopen! Op  

6 november gaan we hem bren-

gen. 

 

Een weekje later, op zondag 31 oktober 

komen Monique, Franck en Milan op be-

zoek en tot onze stomme verbazing be-

sluiten ze om Shadow te kopen. Dit is 

dus echt geweldig! Alle drie onze jon-

gens hebben nu nieuw personeel! 

We spreken af dat we hem ook op 6 no-

vember gaan brengen. 

Dat wordt dan een hele rit: van  

Sint-Oedenrode naar Almere, van  

Almere naar Barendrecht en dan naar 

huis. Maar dat doen we met plezier. 
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