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uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. 

 Jessie's liefdesleven 
 

Dat Jessie een eigen willetje heeft, bleek vorig 

jaar wel, toen we Remy hadden gehaald om haar 

te dekken. Ze wilde eenvoudig weg niet krols 

worden onder het motto: "Baas in eigen buik". En 

tja, wat doe je daar tegen? Niets! 

 

Donderdag 5 maart 2004 

Dus dit jaar gewacht tot ze een paar keer goed 

krols was geworden. Tijdens een krolsheid is 

Jessie gedurende de nacht best luidruchtig, dus 

besluiten we om, eerder dan gepland, Evalien te 

bellen of Remy beschikbaar is. Ja hoor, we kun-

nen hem de volgende dag al ophalen. 

Op vrijdag 5 maart 2004 zijn we op en neer ge-

reden naar Almen (bij Zutphen) om Remy op te 

halen. 

 

 

En wat krijg je met een 

vreemde kat(er) in huis: 

oorlog! Al onze katten zijn 

van slag en Jessie moet echt 

helemaal niets van hem we-

ten. We hebben letterlijk 

een gevecht met haar ge-

voerd om haar die avond in 

de "kattenkamer" te krij-

gen, terwijl Remy in de lo-

geerkamer in een  

bench zit en dus helemaal niet bij haar of de andere katten kan komen. Ook onderling 

is er een behoorlijke paniek tussen onze katten, met als gevolg dat onze nacht niet al 

te rustig verloopt. 

 

 

mailto:rw.reitsma@chello.nl
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Zaterdag 6 maart 2004 
Jessie wil echt niets van Remy weten. Ze 

blaast naar hem, ze spuugt naar hem en als 

ze in de buurt van de bench komt, haalt ze 

naar hem uit. We hebben dan ook grote 

twijfels of dit wel goed zal gaan. 

Om de zaak te forceren, sluiten we Jessie 

in de logeerkamer op, zodat ze misschien 

wat aan hem went. 

Na een paar uurtjes laten we haar weer los 

en zodra ze weer begint te "krollen" nemen 

we haar mee naar Remy. Nee, ze wil niet, 

maar na wat "aanmoedigingen" in de vorm 

van haar wat in haar nek pakken en wat op 

haar kontje kloppen, gaat ze toch in de 

dekhouding zitten. Nu vlug de bench open 

en ja hoor, Remy krijgt haar te pakken, 

maar hij manoeuvreert Jessie tegen de 

deur en dus schudt ze hem van zich af, om-

dat ze dat echt geen prettige houding 

vindt. 

 

De daaropvolgende vier pogin-

gen, verdeeld over de dag, zijn 

wel succesvol.  

Remy kan haar telkens, nadat 

ze door ons is aangemoedigd, 

dekken. En dat de dekkingen 

geslaagd zijn is uit Jessie's 

rollebollen achteraf wel duide-

lijk. 

 

 

 

Zondag 7 maart 2004 

We besluiten om Remy vandaag al naar huis te brengen, zodat de rust weer in ons 

huis kan terugkeren. 

 

 
 

 Jessie's zwangerschap 
 

Vrijdag 12 maart 2004 

Uiteraard weten we het pas over een paar weken 100% zeker, maar we kunnen nu al 

zien dat Jessie zwanger is. Haar gedrag is heel anders. Ze wil meer eten, houdt ons 

continu in de gaten en raakt de weg kwijt door achter de TV-kast te gaan zitten om 

vervolgens niet meer te weten hoe ze daar weg moet komen. 

 

Zaterdag 27 maart 2004 

Ja, nu weten we het zeker! Haar tepels beginnen groter en mooi roze te worden. 

Leuk! 

 

Zaterdag 3 april 2004 

Na voorzichtig gevoeld te hebben vermoeden we dat er drie kittens zijn, maar het is 

nog pril, dus moeilijk te zeggen. 

 

Woensdag 14 april 2004 

Zijn het er wel drie? Er is maar één bolletje voel-

baar. De twijfels slaan toe, maar na even in een 

boek te hebben gekeken, zijn we weer gerustge-

steld. De ligging van achterste kittens is tussen de 

ribben en dan voel je ze niet. Omdat Jessie's rib-

ben best aan het uitzetten zijn, zitten daar waar-

schijnlijk twee kittens. 

 
Maandag 19 april 2004 

Ja, het is wel duidelijk dat er kittens tussen haar ribben zitten. Daar zitten "bob-

bels" die behoorlijk actief zijn. Voorlopige schatting blijft dus staan op drie kittens. 

Over drie weken weten we meer. 

Inmiddels moet de grote pluche beer, die altijd in de fau-

teuil bij het raam ligt, plaats maken voor Jessie. Dan kan 

ze daar lekker languit gaan liggen, in plaats van op de 

armleuning. 

Het toverwoord voor Jessie is "Appie Happie". Als ze dat 

hoort, komt ze zo snel als ze kan naar ons toe gehold (het 

is meer waggelen) voor een extra maaltijd. Want bijvoe-

ren is nu wel heel hard nodig. De kittens groeien ontzet-

tend goed. Jessie begint al een echte peervorm te krij-

gen als ze zit. Prachtig om te zien! 

Ook schommelt haar buikje mooi van links naar rechts als 

ze loopt. 
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Dinsdag 27 april 2004 

Eindelijk begint Jessie interesse te krijgen in de doos die we klaar hebben gezet. De 

kranten en handdoek, die er in liggen, worden behoorlijk op hun kop gezet en na wat 

geschraap en gedoe gaat ze eindelijk rustig achter in de doos liggen. 

 

Zaterdag 1 mei 2004 

Acht weken zwanger. Het lijkt wel of ze 

met de dag dikker wordt. Heerlijk, zo'n 

bolle buik. Er zitten een paar actieve 

"Stampertjes" in. 

Als Feline (Jessie's dochter uit het nest 

van 2002) in de fauteuil bij het achter-

raam ligt, is Jessie niet op haar  

gemak. Ze begint ook in die stoel te draaien en duwen en mekkeren als om aan te ge-

ven dat het tijd wordt voor Feline om een andere slaapplaats te gaan zoeken. Na een 

tijdje doet Feline dat dan ook en kan Jessie languit met haar buik in de lucht gaan 

liggen pronken. 

 

Woensdag 5 mei 2004 

De 60e dag. Nog niets aan de hand. Ze gaat nog buiten spelen en eet ook nog goed. 

Wel heeft ze enigszins een vochtig achterste, dus mogelijk heeft ze een "prop" ver-

loren of is ze gewoon erg actief geweest met wassen. 

 

Vrijdag 7 mei 2004 

Jessie heeft voor het eerst de nacht bij ons doorgebracht. Veel geslapen hebben we 

niet, omdat ze regelmatig even kwam mekkeren. In de ochtend komt ze bij ons om 

aandacht, ze is erg onrustig! De kittens gaan dan ook te keer of ze een voetbalwed-

strijdje aan het spelen zijn; arme Jessie! 

Omdat ze zo onrustig is, krijgen we het idee dat het vandaag wel eens kan gebeuren. 

 

Zaterdag 8 mei 2004 

Nog niets dus. Vannacht heeft ze weer bij ons geslapen, 

maar nog altijd geen kittens. Ook deze morgen komt ze 

weer even zeuren om aandacht.  

Ze heeft de hele nacht door telkens kleine beetjes gege-

ten, dus is er nog niets aan de hand. 

 

Zondag 9 mei 2004 

We kijken de weeën bijna in Jessie's buik. Het is vandaag 

tenslotte de 64e dag, dus van ons mogen ze nu toch echt 

komen. 

 De bevalling 
 

Maandag 10 mei 2004 

Na een slapeloze nacht weer een gewone dag. Jessie wil de hele nacht dat een van 

ons een hand op haar buik houdt. Zo niet, dan zet ze het op een blèren. Maar nog al-

tijd geen spoor van een geboorte aankondiging. 

 

Om circa 15.15 uur komt Jessie naar beneden gesneld, behoorlijk in paniek, omdat ze 

niet weet wat er gaande is. Dus Rob gauw naar Ria gebeld: "Het is begonnen!"  

Jessie is in de fauteuil gaan liggen. Om te voorkomen dat de fauteuil naar de vuilnis-

belt kan, leggen we er uit voorzorg een vuilniszak in en een flinke hoeveelheid hand-

doeken.  

Als eerste wordt een red smoke katerje ge-

boren, zonder al teveel problemen en snel er 

achteraan volgt een colourpoint katertje. 

 

 

 

 

 

Het derde kitten is een zware bevalling! Eerst 

zo'n drie kwartier flinke indalingsweeën en dan 

ook nog een stuitligging én een groot hoofd. 

Angstzweet breekt ons uit, maar gelukkig gaat 

alles goed en komt hij met een beetje hulp ge-

zond ter wereld.  

 

Kort daarop floept het vierde kitten, 

een smoke poesje eruit. 

 

 

 

 

 

 

Schema: 

16.18 uur katertje red smoke      99 gram 

16.38 uur katertje colourpoint      93 gram 

17.33 uur katertje colourpoint   100 gram stuitligging 

17.46 uur poesje  black of blue smoke     87 gram 
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Met Teaser heeft Rob een ongelukje. Hij wil het draadje van het afbinden van de na-

velstreng wat korter knippen, maar Teaser stopt nog snel zijn teentje in de schaar 

en "knip", weg nageltje en teentopje. En wij schrikken natuurlijk!! Spontaan krijgt 

Teaser de bijnaam "Teentje" en we twijfelen nog even of we hem de naam "NoToe" 

zullen geven, maar dat vinden we toch wel al te cru. 

 

 

 

 De eerste dertien weken 

 

Dinsdag 11 mei 

Rob heeft even telefonisch overleg gepleegd met de dierenarts over het teentje van 

Teaser. Ze denkt dat het nagelbed nog wel in tact zal zijn. De tijd zal het leren. 

We maken ons zorgen, omdat de kittens afvallen, dus moeten we ze gaan bijvoeren. 

De eerste bijvoeding is niet zo'n succes: wat een gefriemel! Deze avond zijn de kit-

tens drie keer bijgevoerd. Morgen zien we wel verder. Bij het voeden van Dazzle 

komt Jessie op tafel gesprongen. Op deze manier kun je natuurlijk geen fles geven, 

dus sluiten we Jessie maar even op in de bench. Ze is daar bijna niet in te houden, zo 

onrustig als ze ervan wordt. Maar de kleintjes drinken gelukkig goed en daar gaat 

het nu even om. 

Dat wil zeggen: Banjer en Dazzle hebben nog geen echte zuigreflexen, maar er komt 

in ieder geval genoeg melk naar binnen door het sabbelen aan de speen.  Teaser en 

Ricky weten wel raad met de speen en zuigen er flink op los. Morgen weten we of het 

resultaat heeft. 

Gewichten: 

Banjer 89 gram 

Teaser 87 gram 

Ricky 120 gram 

Dazzle 77 gram 

 

Woensdag 12 mei 2004 

Ja, gelukkig!! Ze zijn allemaal aangekomen! Wat een opluchting. De zuigreflexen van 

Banjer en Dazzle komen op gang, maar zijn nog niet optimaal. Teaser en Ricky hebben 

daar geen moeite mee.  Ricky heeft zelfs zo'n zuigkracht dat je hem met het flesje 

omhoog kunt trekken. De melk die overblijft krijgt Jessie. Voor haar is dit ook goed. 

Tot op heden hebben we geconstateerd dat nog steeds alleen Teaser en Ricky bij 

Jessie drinken en altijd aan dezelfde tepel. Het lijkt erop dat de andere tepels niet 

voldoende melk produceren en niet goed functioneren. Jammer hoor, maar niets aan 

te doen. 

Omdat met name Dazzle veel te licht is, besluiten we om toch maar een "nachtvoe-

ding" te gaan doen.  

Gewichten: 

Banjer 99 gram 

Teaser 100 gram 

Ricky 132 gram 

Dazzle 88 gram 
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Donderdag 13 mei 2004 

Dus, wekker op 03.00 uur gezet, slaapdron-

ken naar beneden, kittens voeren, terug 

naar bed en om 06.15 uur hetzelfde ritu-

eel. Tja, je moet er natuurlijk wel iets voor 

over hebben!! De rest van de dag lopen we 

als een paar zombies rond. Hopelijk went 

het. 

Dazzle heeft echte kuren. De ene keer wil 

ze niet drinken, maar een kwartiertje later 

drinkt ze zo 4 gram op. Kijk, dat moeten 

we natuurlijk hebben. 

Rob heeft even met Evalien, de eigenaresse van Remy, gebeld voor advies aangezien 

zij veel meer ervaring heeft met allerlei situaties dan wij. 

Zij adviseert ons om druivensuiker aan de melk toe te voegen om de eetlust op te 

wekken. Dus, druivensuiker gehaald en proberen maar weer. 

Ze stelt ook voor om de kittens bij haar te 

brengen. We houden dit in gedachten maar het 

idee om de kleintjes bij Jessie weg te halen en 

bij een vreemde poes te zetten, spreekt ons 

niet zo aan. Nee, we proberen het eerst zelf. Al 

komen de katjes maar 10 gram per dag aan, dan 

zijn we al tevreden. 

We ontdekken 's middags dat Banjer aan de di-

arree is... kan er ook nog wel bij. 

Hopelijk duurt dit niet te lang, anders zullen we 

toch naar de dierenarts moeten met hem. We 

houden het in de gaten. 

 

's Avonds belt Evalien terug. Ze weet een 

pleegmoeder. Een poes van een vriendin van  

haar, Ans, heeft vijf kittens verloren nadat deze met de 52e dag geboren zijn. Mo-

gelijk mogen we de moeder lenen. Dus belt Rob naar Ans en na een lang gesprek 

geeft ze eerlijk toe dat ze het nog niet weet. Er wordt afgesproken dat ze ons vrij-

dagmorgen belt met haar besluit. 

Gewichten: 

Banjer  100 gram 

Teaser  107 gram 

Ricky  154 gram 

Dazzle   98 gram 

 

 Vrijdag 14 mei 2004 

Weer om 03.00 uur en om 07.00 uur ons bed uit.  Om-

dat we vandaag weg moeten, blijven we op.  

Om circa 08.00 uur krijgen we telefoon. Ans belt, ze 

weet nog steeds niet of ze haar poes tijdelijk aan ons 

wil afstaan. Omdat het voor ons gunstiger is om vanuit 

ons bezoekadres waar we naar toe moeten door te rij-

den naar haar, in plaats van eerst naar huis te rijden, 

spreken we af om haar om een uur of twaalf te bellen, 

zodat ze er nog even over kan nadenken. 

 

 

Om circa 11.00 uur belt ze ons op onze GSM. Ze ziet er toch vanaf, omdat haar poes 

altijd al een probleempoes is geweest en ze best bang is dat het beestje gestresst 

thuis zal komen. Hiervoor hebben we uiteraard alle begrip. Och, dan maar iedere 

nacht ons bed uit. Als de kittens maar groeien!! 

Bij het wegen vandaag is het wel duidelijk dat we niet ongestraft een voeding kunnen 

overslaan. Met name: Dazzle is niet zoveel aangekomen. 

We nemen ons voor om geen grote uitstapjes meer te doen en zeker geen voedingen 

meer over te slaan. 

Gewichten: 

Banjer  113 gram 

Teaser  125 gram 

Ricky  168 gram 

Dazzle  105 gram 

 

Zaterdag 15 mei 2004 

De nacht- en ochtendvoeding zijn 

niet zo'n succes. Dazzle heeft er 

geen zin in. Pas met de volgende voe-

ding drinkt ze ineens zoveel dat ze 

de schade alweer heeft ingehaald. 

Nu is het Banjer die minder zin 

heeft, maar die besluit 's middags 

om er maar eens flink tegenaan te 

gaan. 

Gewichten: 

Banjer  122 gram 

Teaser  138 gram 

Ricky  180 gram 

Dazzle  118 gram 
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Zondag 16 mei 2004 

We doen het vanaf nu anders. Een van ons gaat om 03.00 uur de kittens voeden, de 

ander om 07.00 uur. Zo krijgen we allebei genoeg slaap. We merken dat Ricky en 

Teaser niet zo'n zin hebben in de fles. Waarschijnlijk kunnen ze genoeg bij Jessie 

drinken, zodat ze niets extra's hoeven. Mooi toch! 

Banjer en Dazzle doen niet voor elkaar onder. Gedu-

rende de dag blijven ze gelijk in gewicht. Dazzle pro-

beert af en toe een graantje mee te pikken van Jes-

sies melk. Als we haar aanleggen gaat ze heerlijk lig-

gen drinken. Banjer heeft er veel meer moeite mee, 

maar als hij eenmaal ligt, is hij ook fanatiek aan het 

drinken. Wie weet, lukt het toch om ze zo een paar 

extra grammetjes aan te laten komen. 

Gewichten: 

Banjer 128 gram 

Teaser 152 gram 

Ricky 196 gram 

Dazzle 131 gram 

 
Maandag 17 mei 2004 (1 week) 

Het gaat prima. Het lijkt of ze toch melk krijgen bij Jessie. Ze liggen nu alle vier ge-

lukzalig bij haar te drinken en kijkend naar de gewichten lijkt het er op dat de melk-

productie door het drinken op gang is gekomen. 

Vannacht gaan we voor het eerst niet uit bed. Als het zo is dat Jessie inderdaad 

melk heeft, dan mogen ze gedurende de nacht niet afvallen. 

We zullen ze om een uur of één hun laatste voeding geven en dan pas weer om een 

uur of zeven. 

We zijn benieuwd. 

Gewichten: 

Banjer 142 gram 

Teaser 167 gram 

Ricky 216 gram 

Dazzle 146 gram 

 

 Dinsdag 18 mei 2004 

Ricky zijn oogjes zijn beiden open. De rest heeft ze 

nog dicht, maar ook daar zal het niet lang meer bij 

duren voordat ze licht en donker kunnen onderschei-

den. 

Jessie is vandaag heel veel buiten geweest, waar-

door de kittens te weinig bij haar hebben kunnen 

drinken, zoals aan de gewichten te zien is. Morgen 

zal ze wat vaker in de bench moeten blijven, dan 

sluiten we haar gewoon op. 

Gewichten: 

Banjer 147 gram 

Teaser 173 gram 

Ricky 214 gram 

Dazzle 157 gram 

 

Woensdag 19 mei 2004 

Het ochtendgewicht van allemaal is op Dazzle na gelijk aan gisteravond (weegge-

wicht). Dazzle zit er een gram onder. Ricky is zelfs aangekomen. Mooi! Ze hebben 

vannacht dus goed bij mams gedronken.  

Gewichten: 

Banjer 152 gram 

Teaser 200 gram 

Ricky 227 gram 

Dazzle 174 gram 
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Donderdag 20 mei 2004 (Hemelvaartsdag) 

Teaser heeft nu ook een oogje open en bij Banjer is een 

klein hoekje open. 

Banjer heeft geen zin in eten en drinkt te weinig om aan te 

komen. We houden het in de gaten, maar maken ons erg on-

gerust. 

Ook de rest blijft achter in gewicht, tenminste in verhou-

ding, met uitzondering natuurlijk van Ricky. 

Om 21.30 uur gaan we met Banjer naar de dierenarts (een 

vervanger van onze reguliere arts). Tijdens de voeding van 

21.00 uur wil hij helemaal niets drinken en er zit geen puf 

in hem. 

De dierenarts geeft hem vocht en een antibiotica tegen longontsteking. Niet dat hij 

iets kan horen in de richting van een longontsteking, maar uit voorzorg. Mochten de 

klachten niet overgaan, dan mogen we hem vannacht gerust weer bellen. 

Dit betekent wel dat een van ons vannacht het bed weer uit moet om te kijken hoe 

het met de kleine spruit gaat. 

We krijgen van de dierenarts spuitjes en een sonde mee, om zo toch eten bij Banjer 

binnen te krijgen, mocht hij niet zelf willen eten. 

We krijgen complimenten over onze manier van 

aanpak bij de verzorging van de kittens. 

Gewichten: 

Banjer 150 gram 

Teaser 203 gram 

Ricky 242 gram 

Dazzle 176 gram 

 

Vrijdag 21 mei 2004 

Gelukkig, het gaat goed met Banjer. Tijdens de 03.00 uur voeding drinkt hij 14 gram 

en ook om 06.00 uur drinkt hij goed. 

Als we hem om 10.00 uur wegen, is hij 8 gram aangekomen 

ten opzichte van gisteravond. Hij oogt nog wel wat verfrom-

meld, maar is weer goed levendig. Hopelijk hebben we het 

ergste met hem gehad. 

We zullen vandaag de dierenarts even bellen dat alles goed 

gaat en ze daar even bijpraten over wat er is gebeurd. 

Gewichten: 

Banjer 161 gram 

Teaser 227 gram 

Ricky 249 gram 

Dazzle 188 gram 

 Zaterdag 22 mei 2004 

De laatste van het grut, Dazzle, heeft nu ook eindelijk de oogjes open. Twee kleine 

openingetjes. 

Ricky heeft nu ook zijn oortjes open. 

Gewichten: 

Banjer 171 gram 

Teaser 233 gram 

Ricky 260 gram 

Dazzle 198 gram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 23 mei 2004 

De grootste kroeldoos is toch wel Banjer. Als je hem oppakt houdt zij zich slap, zo-

dat je goed met hem kunt kroelen. En dan maar spinnen, of beter gezegd: tikken, 

want zo klinkt het. 

Dazzle is net een gillende keukenmeid als je haar oppakt, tot ze gedronken heeft, 

dan piept ze alleen nog maar of gaat lichtjes spinnen. 

Teaser is ook een kleine pieper, maar de grootste eter van allemaal. Hij spint (tikt) 

ook als de beste en ook hij vindt kroelen heerlijk. 

En ons "beertje" Ricky is altijd de rust zelve, zolang je hem maar geen fles geeft, 

want dan wordt hij behoorlijk wild. 

Gewichten: 

Banjer 173 gram 

Teaser 258 gram 

Ricky 273 gram 

Dazzle 201 gram 
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Maandag 24 mei 2004 (2 weken) 

Twee weken oud. Vanaf nu vermelden we de gewichten nog maar eens per week, maar 

we blijven de kittens iedere dag wegen. 

Banjer lijkt ineens zijn achterstand in te willen halen, want bij de eerste twee voe-

dingen van vandaag drinkt hij als de beste. Echter, de rest van de dag gaat het weer 

mondjesmaat. 

Ricky heeft ontdekt dat je je tong nog voor andere dingen kunt gebruiken dan eten, 

namelijk: jezelf wassen. 

Teaser is zo druk dat hij telkens even veel afvalt als dat hij aankomt. Schiet lekker 

op zo, maar aan het eind van de dag zit er altijd genoeg bij. 

En Dazzle... is Dazzle, een echte meid met een eigen willetje. 

Bangles, de grote broer van dit nest, vindt de kleine sprui-

ten prachtig. Hij springt op tafel, gaat bij de kittens lig-

gen, besnuffelt ze en als hij de kans krijgt dan wast hij ze 

ook nog. En... bijna grijpt hij Ricky in zijn nekvel en gaat er 

met hem vandoor. Dat moest toch maar niet. 

Gewichten: 

Banjer 178 gram 

Teaser 269 gram 

Ricky 287 gram 

Dazzle 217 gram 

 

Dinsdag 25 mei 2004 

Bangles is dus definitief verliefd op het kleine grut. Hij wast ze en vandaag ging hij 

er bijna met Dazzle vandoor. We konden nog net voorkomen dat hij haar uit de weeg-

schaal tilde. 

Banjer lijkt soms wel een Ragdol. Gaan de anderen spartelen als je ze oppakt, Banjer 

niet. Hij gaat heerlijk slap in je handen liggen en geeft zich helemaal aan je over. 

 Intussen zijn alle kittens ook erg actief met wassen en waggelen. 

Banjer begon vandaag ook al met "pompen". 

Ricky is al een echt katje. Hij is en blijft een echt "beertje". Echt eentje om ver-

liefd op te worden! 

Je kunt ook merken dat de zintuigen van de kittens zich ontwikkelen. Ze kijken je al 

echt aan en Ricky reageert ook al op geluiden. Prachtig!! 

 

Donderdag 27 mei 2004 

De kleintjes groeien als kool. Af en toe ver-

geet je even hoe klein ze waren, maar als je 

dan foto's terugziet, nou, dan weet je het 

wel weer! 

We zijn er nu eigenlijk pas van overtuigd, dat 

Banjer het gaat redden. Hij is al best groot, 

maar blijft vrij slank ten opzichte van zijn 

broers en zus. 

Dazzle houdt van "tutten" en dan bedoelen 

we niet met make-up, maar tutten aan de 

fles. Ze heeft gewoon behoefte aan zuigen, 

zonder dat ze veel binnenkrijgt. 

Teaser wilde vandaag de fles weer eens niet. Hij is soms echt kieskeurig. 

En Ricky, och, die drinkt lekker bij mams en hoeft die "rommel" al helemaal niet. Tot 

nu toe is hij de enige die niet spint! Correctie.. hij spint wel, maar slecht heel zacht 

en op een lage toon! 

 

Vrijdag 28 mei 2004 

Teaser is Ricky voorbij in gewicht. Hij is 

de laatste dagen zoveel aangekomen, dat 

Ricky het nakijken heeft. Maar Ricky is 

wel een bijdehandje, want hij klom van-

daag bijna uit de doos.  

Banjer is weer eens te lui om te drinken, 

dus moet het spuitje er weer aan te pas 

komen.  

En Dazzle, och die zorgt ervoor dat ze 

goed groeit! 
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Zaterdag 29 mei 2004 

Banjer vertikt het om te eten en moet dus met een spuitje van melk worden voor-

zien. Uit voorzorg geven we hem maar weer Vibravet. Je weet maar nooit.  

De rest doet het prima. 

 

Zondag 30 mei 2004 

Banjer is weer goed opgeknapt, gelukkig! Wel een avontuur met hem. Bij zijn twee 

ochtendvoedingen hebben we hem dus onder de kraan moeten houden, althans zijn 

achterwerk. 

Bij zijn 06.00 uur voeding zat hij vol opgedroogde poep. 

Bij zijn 10.00 uur voeding had hij wat verse poep aan zijn achterste, dus met een nat 

stukje keukenrol proberen dit af te wassen. Foutje!! Toen begon het pas echt te lo-

pen en onder de kraan houden bleek de juiste oplossing. 

Ricky is bijna uit de doos geklommen. 

 

Maandag 31 mei 2004 (3 weken) 

Een rustig dagje. Dazzle en Banjer eten goed, 

maar gedurende de dag komen ze niet echt boven 

hun gewicht van gisteravond. Ricky en Teaser wel, 

dus waarschijnlijk krijgen die andere twee geen 

gelegenheid om wat bij mams te drinken en zijn 

ze te druk om op gewicht te blijven. Och, voor 

een keer is het niet zo erg, zolang ze maar gezond 

zijn. 

Gewichten: 

Banjer 245 gram 

Teaser 379 gram 

Ricky 376 gram 

Dazzle 325 gram 

 

Dinsdag 1 juni 2004 

Nog even en Dazzle klimt uit de doos. Ze is haar spieren goed aan het trainen. 

Banjer drinkt nog altijd met tegenzin, maar met behulp van het spuitje gaat het 

goed. 

Ricky is Ricky en drinkt gewoon bij mams en houdt zich verder rustig. 

Teaser heeft de grootste honger en groeit het hardst. 

 

Donderdag 3 juni 2004 

Ricky trekt zich al half uit de doos, dus hij kan er ieder moment uitduikelen. 

 Vrijdag 4 juni 2004 

Vandaag een grote dag. De doos gaat uit de bench. Tijd voor een kattenbak. 

De doos gaat er net op tijd uit, want Ricky klimt vandaag voor het eerst uit de doos. 

Teaser maakt kennis met het water en blaast er meteen naar, zo eng als hij dat 

natte goedje vindt. 

Teaser en Dazzle vinden mams brokjes wel heel interessant. 

En Banjer... tegen alle verwachting in begrijpt hij als eerste waar de kattenbak voor 

dient... het eerst plasje is een feit! 

En... de eerste zwemles is ook een feit. Banjer banjert letterlijk door de drinkbak. 

Vandaag krijgen ze ook voor het eerst zachtvoer. Banjer als eerste. Hup een vinger 

met een beetje zacht voer in zijn bekje en... "verdikke, dat is lekker! Dat lust ik wel", 

en prompt begint hij zelf, enigszins moeizaam te eten. 

Toch moet hij nog geholpen worden, want helemaal begrijpen doet hij het nog niet. 

Dazzle snapt niet hoe het werkt. Het enige wat ze doet is wild om zich heen slaan en 

als je eten in haar bek doet, komt het er even vlug weer uit. Och ja.... het komt wel. 

Teaser en Ricky hebben het ook nog niet door. Een beetje in hun bekjes, smullen en 

dan gaat het weer over. 

 

Zaterdag 5 juni 2004 

In plaats van zacht kittenvoer proberen we het vandaag eens 

met tartaar. 

Nou, Banjer vindt het heerlijk, maar wel bij voorkeur als je het 

in zijn bek stopt. Zelf eten van het schoteltje vindt hij toch net 

iets minder. 

Dazzle vindt het nog altijd beneden haar stand om iets anders 

te eten dan melk. 

Teaser lust er wel pap van, maar ook hij wil dat je hem "bedient". 

Ricky vindt het ook helemaal te gek en eet er flink op los. Grote brokken tartaar ver-

dwijnen in zijn buikje. 

 

Zondag 6 juni 2004 

Ook Dazzle lust nu tartaar. 

Ricky heeft al geen hulp meer nodig met eten en 

hij drinkt nu ook al water.  

Teaser doet het op de grote kattenbak, niet meer 

op de kleine. 

En Bangles... tot 3x toe "steelt" hij een kleintje 

uit de bench. Gelukkig zien we dit en komt hij niet 

ver, de dief. 
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Maandag 7 juni 2004 (4 weken) 

Bangles gaat er nu dus echt vandoor met de kittens. Een voor een "ontvoert" hij ze. 

We hebben hem zijn gang eens laten gaan en prompt loopt hij met Ricky de tuin in, 

malloot! Daar aangekomen, weet hij eigenlijk zelf niet wat hij ermee aan moet, dus 

legt hij Ricky maar neer en laat hem met rust. 

Ricky is vandaag uit de bench geklommen. Na een aantal mislukte pogingen lukt het 

hem eindelijk om er uit te komen. 

Banjer is vandaag een minimale eter. Och, hij is gezond en actief, dus het komt wel 

weer goed. 

Dazzle heeft ook niet zo'n zin in tartaar.  

Ze moeten echt nog leren dat tartaar goed voor ze is. 

Banjer 335 gram 

Teaser 485 gram 

Ricky 463 gram 

Dazzle 435 gram 

 

Donderdag 10 juni 2004 

Banjer treffen we slapend in de grote kat-

tenbak aan en als we hem eruit pakken, 

dan... jakkie... poep. Alles zit onder, dus 

voor de zoveelste keer mag hij "in bad". 

 

Vrijdag 11 juni 2004 

Vandaag klimt ook Dazzle uit de bench. 

We hebben een aantal foto's gemaakt en de beste hiervan zullen we op het internet 

zetten voor de verkoop van de kittens. Toen we de foto's bekeken ontdekten we dat 

Banjer zijn linker oog ongeveer 5 mm lager staat dan zijn rechter.  

Nader onderzoek 

wijst uit dat zijn 

onderkaak ook 

scheef staat. Een 

reden te meer om 

hem zelf te hou-

den. 

 Zaterdag 12 juni 2004 

Het lijkt erop dat de dame en heren geen zin meer hebben in melk, dus besluiten we 

om ze vaker zachtvoer te geven, tartaar gemengd met zacht kittenvoer. En... we gaan 

de tijd tussen twee voedingen verlengen nu ze wat groter zijn. We zien wel hoe het 

gaat lopen. Uiteraard proberen we minstens een maaltijd met melk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag 13 juni 2004 

Vandaag hebben we de kleine kattenbak verwijderd. Ze gebruiken nu allemaal twee 

bakken, dus wordt het tijd om ze te laten wennen aan alleen de grote kattenbak. 

Feest!!! Vandaag mogen de kleintjes voor het eerst door de huiskamer rennen. Nou, 

dat vinden ze wat... en zij niet alleen. De rest van het beestenspul vindt het ook ge-

weldig met uitzondering van Jessie. Die heeft nu geen overzicht waar haar kindjes 

zijn en dat bevalt haar maar niets. 

 

Maandag 14 juni 2004 (5 weken) 

Het is wel oppassen geblazen als we de ukken uit de bench laten. Overal lopen van die 

kleine frutsels. Als je niet uitkijkt ga je erop staan. Dus... goed om je heen kijken als 

je van richting wilt veranderen. 

Banjer 430 gram 

Teaser 605 gram 

Ricky 612 gram 

Dazzle 505 gram 

 

Dinsdag 15 juni 2004 

Ricky klimt vandaag tot 2x toe uit de bench en gaat lekker op verkenning in de huis-

kamer. Natuurlijk trekt hij de aandacht van onze andere poezen en van de hondjes. 

Iedereen volgt hem dan ook op de voet en om beurten moeten ze hem even besnuffe-

len. 
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Woensdag 16 juni 2004 

Dazzle en Ricky zijn niet meer te houden en klimmen zelf uit de bench, zodat ze de 

huiskamer kunnen verkennen. 

Ook Banjer doet pogingen om uit de bench te klimmen, maar hij is nog niet sterk ge-

noeg om zichzelf ver genoeg op te trekken. 

Teaser vindt het best in de bench en doet absoluut geen pogingen om eruit te komen. 

We krijgen een telefoontje van Tamara. Zij wil Ricky voor haar moeders verjaardag 

kopen. Leuk. 

 

Donderdag 17 juni 2004 

Was Teaser gisteren nog lui. Vandaag ontdekt hij dat hij ook uit de bench kan klim-

men. 

Dazzle en Ricky zijn niet te houden. Een, twee drie en hup, rennen!! 

Banjer probeert het wel, maar nee, het lukt hem nog steeds niet. Eerst nog spierbal-

len kweken. 

Vandaag hebben een advertentie op de site www.kittentekoop.nl gezet. We zijn be-

nieuwd hoe snel we reacties krijgen. 

 

Vrijdag 18 juni 2004 

Weer een primeur voor Ricky. Hij klimt zelf op de bank. 

Vandaag krijgen we een reactie op de advertentie voor Dazzle. Dat is snel! 

 

Zaterdag 19 juni 2004 

Vanmiddag zijn Ylva en Patrick op bezoek geweest. Ze hebben besloten om Dazzle te 

nemen. Geweldig, we hebben nu ook al een goed tehuis voor Dazzle. Nu Teaser nog. 

 

 Zondag 20 juni 2004 

Banjer klimt nu ook uit de bench.  

Teaser vindt de weg naar de gang en de trap. Even later volgt Dazzle hem en al gauw 

zitten ze samen halverwege de trap en gaan ze naar boven. 

 

Maandag 21 juni 2004 (6 weken) 

Banjer zijn scheve bekje bezorgt hem wat aanpassingen 

bij het eten. Het zal allemaal wel goed komen, maar mo-

menteel gaat het nog niet helemaal goed en gaat hij als 

een stofzuiger door zijn bakje, met als gevolg een hele 

vieze toet! 

Gewichten: 

Banjer  573 gram 

Teaser 744 gram 

Ricky  764 gram 

Dazzle  614 gram 

 

Woensdag 23 juni 2004 

Inmiddels is de krabpaal een favoriete speelplaats. Alle vier de kittens vinden het 

prachtig om boven in de krabpaal te klimmen. 

 

 

 

http://www.kittentekoop.nl/
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Donderdag 24 juni 2004 

Zoals zo vaak is Jessie haar kroost kwijt en mekkert 

door het huis om ze weer allemaal te vinden. Op een 

gegeven moment komt Ricky op de krabpaal afgerend 

en Jessie gaat pruttelend achter hem aan, als een 

moeder die haar kind een standje geeft. 

Teaser speelt voor aapje als hij eten ruikt en niet uit 

de bench kan. Hij klimt helemaal tot bovenin. 

 

Zaterdag 26 juni 2004 

In de voormiddag krijgen we een telefoontje uit Rot-

terdam van een cattery. Zij zijn wel geïnteres- 

seerd in Teaser, maar willen eerst wat stamboomgegevens weten. Er is wat e-mail 

contact.  

Vroeg in de avond nog een telefoontje. Dit keer uit Apeldoorn. Ook zij zijn geïnte-

resseerd in Teaser. 

Omdat we toch niet zo'n goed gevoel hebben bij de gedachte dat Teaser een dekka-

ter moet worden, terwijl hij ook de kans krijgt om als gezelschapsdier door het leven 

te gaan, besluiten we om die cattery af te zeggen en Teaser aan de belangstellenden 

in Apeldoorn te verkopen. 

Alle kittens zijn nu terecht. Ze komen in goede liefdevolle omgevingen en zo hoort 

het ook. 

 

Zondag 27 juni 2004 

Vandaag gaat Ricky op zijn gemak de bovenverdieping verkennen. Gisteren is hij er 

ook al eens geweest, maar vandaag dus het echte grote avontuur. 

We zijn gestopt met tartaar. Ze krijgen nu zachtvoer aangevuld met geweekte harde 

brokjes. Langzaam maar zeker worden deze de komende tijd minder geweekt, tot ze 

goed hardvoer kunnen eten.  

We krijgen een e-mail vanuit Gent. Of Teaser nog te 

koop is. Omdat we nog niets definitiefs uit Apeldoorn 

hebben gehoord, zetten we Ria op de wachtlijst. 

In de avond krijgen we telefoon uit Apeldoorn. Het gaat 

niet door, dus snel een e-mail naar Gent gestuurd dat 

Teaser weer beschikbaar is. Nou, ze hebben er wel zin 

in! 

Gewichten: 

Banjer 633 gram 

Teaser 853 gram 

Ricky 900 gram 

Dazzle 707 gram 

 Maandag 28 juni 2004 (7 weken) 

 

Dinsdag 29 juni 2004 

Teaser is 's morgens betrapt op het eten van harde brokjes. En wij maar denken dat 

ze daar nog niet aan toe zijn.  

's Avonds wordt ook Ricky betrapt. Boven in de kattenkamer zit hij heerlijk te smik-

kelen. 

En zo zetten ze je altijd weer voor "aap". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 1 juli 2004 

Omdat Britney bevallen is, worden de kittens van Jessie naar boven verhuisd. En dan 

zetten ze je meteen voor gek door harde brokjes van de volwassen katten te eten. 

 

Vrijdag 2 juli 2004 

Vandaag is Banjer het middelpunt van belangstelling. 's Morgens valt hij van halver-

wege van de trap en 's middags ligt hij continu te slapen. Tijdens het eten zit hij 

zelfs boven zijn eten in slaap te vallen, dus toch maar even naar de dokter. 

Een kitten dat niet wil eten is een ziek kitten. 

De dierenarts vermoedt een beginnende niesziekte, ondanks dat ze het niet echt kan 

constateren en geeft hem antibiotica.  

Ook krijgen we het advies de rest in de gaten te houden. 

Gedurende de dag gaat Banjer ook regelmatig op kraamvisite bij Britney en haar kit-

tens. Wat een scheetje is het toch! 
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Zaterdag 3 juli 2004 

Ans en Tamara komen het grut bewonderen. 

Het liefst nemen ze Ricky meteen mee. Hij 

valt lekker naast Ans in slaap, zo van: dit is 

goed! 

Banjer gaat weer regelmatig bij het andere 

nest op bezoek en Britney vindt het best. Ze 

is toch haar eigen kleintjes aan het wassen, 

dus wast ze Banjer ook meteen maar even. 

Dazzle en Teaser stoeien wat af, rennen door het huis en hebben het goed naar het 

zinnetje. 

 

Zondag 4 juli 2004 

Vandaag geen geweekte brokken meer, is wel wat moeilijker eten, maar het gaat toch 

goed. 

 

Maandag 5 juli 2004 (8 weken) 

Vandaag krijgen we een e-mail van Ans dat ze 

afziet van Ricky. Dit door financiële omstandig-

heden. Niet leuk, maar niets aan te doen. 

We gaan gewoon op zoek naar nieuw personeel. 

Gewichten: 

Banjer 769 gram 

Teaser 1008 gram 

Ricky 1076 gram 

Dazzle 855 gram 

 

Vrijdag 9 juli 2004 

Vandaag is de advertentie voor Ricky weer op 

www.kittentekoop.nl geplaatst en we krijgen 

meteen een reactie. Afwachten of het wat 

wordt. 

 

Zondag 11 juli 2004 

Vandaag is Ria met haar gezin helemaal vanuit 

Gent naar Teaser komen kijken. Ze zijn meteen 

verliefd op hem geworden, maar zullen toch nog 

even moeten wachten voordat ze hem kunnen ko-

men halen. 

 Maandag 12 juli 2004 (9 weken) 

Naar de dierenarts. De eerste enting is 

een feit. Het ging allemaal zonder proble-

men. De kittens hebben zich voorbeeldig 

gedragen. 

Gewichten: 

Banjer  988 gram 

Teaser 1184 gram 

Ricky 1262 gram 

Dazzle 1008 gram 

 

Woensdag 14 juli 2004 

Gelukkig, geen enkele reactie op de entingen. 

 

Zondag 18 juli 2004 

Geen bijzonderheden te melden, alleen de gewich-

ten. 

Gewichten: 

Banjer 1112 gram 

Teaser 1312 gram 

Ricky 1438 gram 

Dazzle 1146 gram 

 

Maandag 19 juli 2004 (10 weken) 

Prachtig weer, dus kan het hele spul lekker in de tuin ra-

votten. Het tuimelt en rolt en springt en rent met elkaar, 

alleen, of met de andere katten. 

 

Donderdag 22 juli 2004 

Vandaag hebben we voor het eerst de 

nagels van de kleintjes geknipt. Bij de 

heren gaat het goed, maar de dame is 

het er niet mee eens. Ze stribbelt 

behoorlijk tegen, maar het is gelukt. 

http://www.kittentekoop.nl/
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Zondag 25 juli 2004 

Dazzle wordt betrapt terwijl ze in 

de gootsteen een patatje zit te 

snoepen. 

Gewichten: 

Banjer 1306 gram 

Teaser 1474 gram 

Ricky 1590 gram 

Dazzle 1224 gram 

 

Maandag 26 juli 2004 (11 weken) 

 

Donderdag 29 juli 2004 

De tuin is toch zo mooi voor de kleintjes. Ze 

rollen en dollen achter elkaar aan. Gaan op de 

loer liggen en bespringen elkaar dan. En ook 

hoog in de lucht tuimelen ze over elkaar. Of ze 

proberen een vliegje uit de lucht te plukken dat 

toevallig voorbij vliegt.  

 

Zondag 1 augustus 2004 

Vandaag een nieuwe tekst en een 

nieuwe foto voor de advertentie van 

Ricky naar www.kittentekoop.nl ge-

stuurd. Wie weet trekt dit meer aan-

dacht. 

Gewichten: 

Banjer 1486 gram 

Teaser 1614 gram 

Ricky 1758 gram 

Dazzle 1388 gram 

 

 

 Maandag 2 augustus 2004 (12 weken) 

 

Woensdag 4 augustus 2004 

De tweede enting is een feit. Banjer is na afloop echt zielig en gedraagt zich ook zo. 

Bij hem hebben ze per ongeluk op een spiertje gestoken en dus heeft hij de hele 

middag mank gelopen en voelt hij zich echt zielig. 

We krijgen een e-mail van Sessan dat ze Ricky zo mooi vindt en dat ze een goed 

woordje voor hem zal doen bij haar nichtje. Afwachten of dit iets wordt. 

 

Donderdag 5 augustus 2004 

Ricky is ook verkocht. Na een korte e-mail wisseling met Sessan en een heel lang te-

lefoongesprek over van alles en nog wat is Ricky verkocht. 

Evenals Ria en haar gezin aanstaande zaterdag Teaser komen halen, komt Sessan 

aanstaande zaterdag om Ricky op te halen. 

Wat zal het dan ineens stil worden: Teaser en Ricky allebei weg.... 

Maar het is wel een fijn gevoel dat Ricky nu ook een fijn huis krijgt bij mensen die 

ook gek zijn op katten! 

Er zijn geen reacties geweest op de entingen. 

 

Vrijdag 6 augustus 2004 

Aanstaande maandag zijn de kleintjes alweer 13 weken 

oud en mogen ze officieel weg. Door omstandigheden 

hebben we dit een paar daagjes vervroegd. 

Voor Teaser en Ricky komt dus het einde in zicht. Nog 

één nachtje slapen en dan gaan deze twee jongens ver-

huizen.  

We zullen ze ontzettend missen, maar we weten dat ze 

goed terecht komen en met veel liefde omgeven zullen 

worden. 

Dazzle blijft nog tot begin september bij ons en gaat dan verhuizen. Haar zullen we 

ook missen, maar gelukkig komt ook zij goed terecht. 

Banjer blijft gezellig bij ons, teza-

men met zijn mamma en zijn grote 

broer en zus en natuurlijk niet te 

vergeten, met onze andere katten 

en de hondjes. 

Gewichten: 

Banjer 1494 gram 

Teaser 1700 gram 

Ricky 1850 gram 

Dazzle 1424 gram 
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