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; Brits Langhaar Seminar '

Nederlands Onafhankelijk Kattenkeurmeestersgilde

Seminar 30 oktober 2010
Brits Korthaar & Brits Langhaar
Op zaterdag 30 oktober 2010 organiseerde het NOK (Nederlands Onafhankelijk Kattenkeurmeestersgilde) een rassemi-
nar voor de rassen Brits Korthaar en Brits Langhaar.
Op een onder auspiciën van het NOK georganiseerd seminar worden bepaalde rassen of een bepaalde rasgroep bespro-
ken, aan de hand van vertegenwoordigers van dat ras. De sprekers zijn in de regel keurmeesters van het NOK of erva-
ringsdeskundigen. Het ras Brits Korthaar was voor het laatst in 2002 op een NOK seminar de revue gepasseerd en zo-
doende had het NOK besloten in 2010 dit ras weer eens te gaan behandelen.
Aan de Werkgroep Erkenning Brits Langhaar was gevraagd om medewerking en ondersteuning te geven bij deze semi-
nar. De Werkgroep Erkenning Brits Langhaar was zeer verrast met het feit dat het NOK ook aandacht wilde besteden
aan de Brits Langhaar op een rasseminar voor de Brits Korthaar.
Voor dit seminar werd een boekje opgesteld met hierin verhalen over de rassen, de standaarden en voorkomende
fouten, e.d. De presentatie werd gehouden door een keurmeester.
Er werden twee seminars georganiseerd, in de ochtend voor de Brits Korthaar en in de middag voor de Brits Langhaar.
De bespreking van de Brits Langhaar vond. plaats van 14.00 tot 17.00.
Aan de Werkgroep Erkenning Brits Langhaar was ook gevraagd om informatie en foto's te leveren voor een boekje die
bij de presentatie op dit seminar gebruikt werd.
Van de Werkgroep Erkenning Brits Langhaar waren er vier leden aanwezig vergezeld met hun Brits Langhaar katten.
Voorzitter Alma van de Water, Secretaris Esther Vijfvinkel, Penningmeester Marga Straver en Algemeen lid Claudia Ag-
terberg.

De Brits Langhaar
W,>rkgr oep Erkcf1ó1lOfl Brits l.ançhaar

"nor! & onlmoetina

De Presentatie werd verricht door Claudia Agterberg.
De Presentatie ging over de Erkenning van de Brits Langhaar in Nederland.
Het ontstaan van de WEBLH in 2006, de erkenningsshow van maart 2008, voor de voorlopige erkenning, en de laatste
fase waarin we nu beland zijn de erkenning van de Brits Langhaar, deze fase zal minimaal drie jaar duren.
Ook werd hierin uitgelegd dat het belangrijk is dat iedereen, die fokt met Brits Langharen, lid moet zijn of worden van
een vereniging die aangesloten is bij de FNK (Federatie Nederlandse Kattenverenigingen).
De behaalde showresultaten en kopieën van de afstammingsbewijzen van katers en poezen kunnen dan worden toege-
stuurd naar de WEBLH (info@britslanghaar.eu) om mee te helpen om de erkenning er door heen te krijgen.

22 Jaargang 2, nr. 4-2010, Brits Langhaar Journaal



De lezing over de rasstandaard van de Brits Langhaar werd verricht door Keurmeester LousWeimar
Mevr. Lous Weimar besprak aan de hand van de meegebrachte Brits Langhaar katten de rasstandaard. Over de kop,
ogen en oren was iedereen het wel eens, maar de vachtlengte was toch wel een punt van discussie. De vacht moet
halflang zijn en niet de grond raken met een stevige ondervacht. Dit houdt in dat er dus verschillende vacht lengtes zijn.
Het uitgangspunt van twee vinger kootjes lang stond ook ter discussie.
Waar meet je de vacht, boven op of aan de zij kant van het lichaam. De vacht mag niet op die van een pers lijken, te
zacht van structuur en te lang voor een Brits Langhaar. De vacht moet crispy aanvoelen. Ook andere aanwezige keur-
meesters gaven als richtlijn de vacht te omschrijven als halflang niet de grond rakend en niet een bepaalde afmeting,
in centimeters, aan te geven omdat de vachtlengte ook te maken heeft met de kleur van de kat. Een Brits Langhaar
Colour Point heeft bijvoorbeeld kortere haren dan een effen, silver of overige kleuren. Al met al kwam de discussie goed
op gang wat natuurlijk ook de bedoeling was van de seminar. Tijdens de voordracht van de Brits Langhaar katten
werden ook hun plus en min punten doorgenomen. Als een bepaalde kleur van de aanwezige katten besproken was
kwamen ook de andere keurmeesters om de kat van dichterbij te bekijken en de vacht te voelen. De WEBLH kreeg re-
gelmatig complimenten over de meegebrachte katten en dat wij heel goed op weg zijn.
Door de aanwezigen in de zaal werd gevraagd hoe de naam Brits Langhaar was ontstaan, omdat de katten geshowd
worden als half langhaar. Mevr. Alma van de Water antwoordde hierop, dat deze naam is opgeven door de FNK. Als
tegenhang van de Brits Korthaar heb je een langhaar. De conclusie was toen Brits Langhaar terwijl het een half langhaar
is.
Als het humeur van de kat het toe liet, liepen de leden van de WEBLH met hun katten door de zaal zodat ook de ande-
re leerling keurmeesters, fokkers en belangstellenden de kat van dichtbij konden zien en aanraken.
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Ook kwam de erkenning van de Brits langhaar in de andere landen zoals België (Brittanica) en Duitsland (Highländer)
ter sprake. Hoe is het daar tot een erkenning gekomen. De voorzitter van het NOK, Mevr. Anne-Marie Mariën, zelf een
uit België afkomstige keurmeester, vertelde dat het gewoon automatisch er door heen was gegaan als een erkend ras.
Heel veel verenigingen in België hadden de Brits langhaar als ras op hun shows ingeschreven staan voor het behalen
van titels als bijv. CAC. Andere verenigingen hebben dit in de loop der tijd overgekomen. Lous Weimar vertelde dat het
in Nederland er wat strenger aan toe gaat, misschien wel wat te streng waren haar woorden.
Al met al een "zeer" geslaagde middag.
Wij van de Werkgroep Erkenning Brits langhaar willen dan heel graag langs deze weg een ieder bedanken voor hun
tijd, inzet en belangstelling. Lous Weimar voor haar leuke en spontane uitleg over de meegebrachte Brits Langhaar
katten. De overige keurmeesters, waarvan wij hun aanwezigheid zeer op prijs stelden, en vooral voor de mooie en lieve
Brits langharen die tijdens de seminar aanwezig waren en zich zo keurig gedragen hebben.

Met vriendelijke groet,

Marga Straver
Penningmeester Werkgroep Brits Langhaar


