Waarom een werkgroep

De Thai
of traditionele Siamees

De huidige Siamese kat is in de vorige eeuw qua
uiterlijk geëvolueerd naar een steeds extremer
type. Hierdoor was de “traditionele Siamees” nagenoeg verdwenen. Deze laatste heet nu officieel
“Thai” en onderscheidt zich onder andere van de
huidige Siamees door een meer robuuste lichaamsbouw en een rondere vorm van de kop. In Nederland zijn er sinds 1995 fokkers die zich toeleggen op
het fokken van de Thai. Zij hebben de WTSN opgericht in het jaar 2000.

in Nederland

Het doel van de werkgroep is de instandhouding en
promotie van het traditionele type Siamees. Het
fokprogramma is gebaseerd op het vermijden van
inteelt of lijnteelt. Fokproblemen worden openlijk
besproken om tijdig in te grijpen bij erfelijke ziekten. Er is een kerngroep geformeerd die vragen
over stambomen beantwoord en adviezen geeft
over de beste combinaties voor de poezen uit de
werkgroep en welke beschikbare katers er zijn.
Uitgangspunten van het fokprogramma zijn gezondheid, karakter en het traditioneel Siamese uiterlijk.
Men gebruikt hierbij Siamezen die voldoen aan de
rasomschrijving voor de Thai en/of geregistreerd
zijn als Thai.
De werkgroep heeft zijn eigen kitten bemiddeling
en er verschijnt drie keer per jaar een nieuwsbrief.
Men kan gebruik maken van een eigen plekje op de
website. Beginnende fokkers kunnen rekenen op
advies en hulp van de meer ervaren deelnemers.
Wilt u ook meewerken aan het behoud van de traditionele Siamees bent u welkom. Vraag naar de
voorwaarden van deelnemerschap. Deelnemers
betalen jaarlijks 20 euro. De opbrengst wordt gebruikt om de kosten van kittenbemiddeling, nieuwsbrieven, website, advertenties, promotie materiaal
en autopsievergoeding te bekostigen.
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N e d e r l a n d

De missie luidt:

“de WTSN stelt zich ten doel de Thai
(traditionele Siamees) in Nederland te
promoten en dit ras zo gezond mogelijk de
toekomst in te brengen”

Geschiedenis van de
Siamees

Hoewel Siamese katten
waarschijnlijk gedurende
minstens een paar eeuwen
in het oude Siam (Thailand)
gefokt werden is er tegenwoordig erg weinig bekend
over het uiterlijk van de
oorspronkelijke Siamese kat.
Katten met Siamese vachtpatronen en -kleuren waren gemakkelijk te vinden in het 19e eeuwse Thailand en werden ook beschreven in oude Siamese
kattengedichten; buiten Zuidoost Azië waren ze
echter zeldzaam. Een vaak geciteerd verhaal is dat
de Koning van Siam twee Siamese katten schonk aan
de Engelse ambassadeur, die ze mee naar Engeland
nam en ze aan zijn zuster, Mrs. Veley schonk. Alle
tegenwoordige Siamese katten met stamboom stammen af van ongeveer elf katten die kort na 1880 uit
Siam naar Engeland geïmporteerd werden. Harrison
Weir schreef de eerste rasomschrijving in die tijd. In
de 20e eeuw is er wel wat nieuw bloed geïmporteerd, in het bijzonder na de eerste en Tweede Wereldoorlog toen de Siamese katten met uitsterven
bedreigd werden.
De Siamees oude stijl kan variëren in bouw, maar is
veel robuuster dan de moderne Siamezen. Hij heeft
Oosterse trekken, zoals een gematigd wigvormige
kop en een licht verlengt lichaam. Knikken in de
staart, evenals scheelziendheid, waren veel voorkomende fouten in vroegere Siamese katten. Een volwassen kater weegt ruim vijf kilo, een poes is iets
lichter.

Rasbeschrijving en Karakter

Cattery’s en fokkerscode

De ideale traditionele Siamees is een middelgrote kat met
een robuust, maar wel een elegant voorkomen. Ze hebben
een gemiddeld tot lange kop die gemiddeld tot wijd in de
breedte is. De spierontwikkeling is zichtbaar, doch niet
extreem en de vulling van de wangen kan zorgen dat de
kop een veel rondere indruk geeft. (Modified Wedge head)
De kleur van de ogen is helder, stralend, onmiskenbaar
blauw De vacht is stevig aanliggend, maar niet vlak en voelt
zacht en verend aan. Opvallend zijn de points bij de Siamees, een duidelijk contrast tussen het lichaam en de poten, staart en kop. De traditionele kleuren zijn seal-, chocolate-, blue– en lilacpoint. Maar in de huidige rasstandaard
worden kleuren toegestaan die bij de Siamees bekend zijn,
dus ook tabby-, tortie– en redpoint. en de Foreign White.

De WTSN staat kleinschalige fok voor, dus geen
commerciële houding of winstbejag. Werkgroepleden die fokken zijn lid van een katten rasvereniging
en alle kittens worden met stamboom of afstamming
papieren aangeboden. Men houdt zich aan de reglementen die gelden voor elke fokker. De WTSN
fokkerscode aanvullingen behelzen bepalingen die de
genetische gezondheid op langere termijn moeten
waarborgen. Het fokken dient gericht te zijn op de
instandhouding van het ras en met dieren zonder
tekortkomingen op het gebied van vererving en
gezondheid. Men onthoudt zich bij het fokprogramma van inteelt of lijnteelt. Het streven is minimaal
vier generaties vrij van dubbele voorouders in de
stamboom, maar ook om zo veel mogelijk verschillende bloedlijnen te realiseren in de afstamming.
Fokkers moeten open en eerlijk zijn ten aanzien van
fokproblemen en dit melden bij de kerngroepleden.
WTSN fokkers laat kittens opgroeien in de huiskamer en houdt zich bezig met hun socialisatie proces.
Er is een standaard WTSN koopcontract voor kittens en de richtprijzen van kittens en dekkingen
worden jaarlijks vastgesteld door de kerngroep. De
fokker behoort kitten kopers duidelijk te maken dat
het gewenst is om contact op te nemen als ze advies
nodig hebben of als er problemen voordoen. Bij
vroeg overlijden van een Thai uit de werkgroep kan
men gebruik maken van de autopsie vergoeding om
de juiste oorzaak te achterhalen. Meer informatie
kunt u vinden op de website.

De traditionele Siamees eist voldoende aandacht en kan
zijn affectie in alle heftigheid tonen. Het is een zeer intelligente, op de mens georiënteerde kat, die vooral bekend
staat door zijn stemgeluid en “praatgedrag”. Ze zijn van
oudsher behandeld zoals men met een hond zou kunnen
omgaan. Ze apporteren graag en blijven, ook als ze ouder
zijn, speels en actief. Het was het eerste kattenras dat aan
lijn en halsband uitgelaten werd. Ze houden van uitstapjes
omdat ze zich meer op de mens richten dan op de omgeving en is daarmee een ideale kat om mee te nemen naar
vakantiehuis of boot. Een traditionele Siamees kijkt je in de
ogen aan en het lijkt erop dat hij je gedachten kan peilen.
Geen enkele andere kat kan zo opschepperig zijn als de
traditionele Siamees. Het leven is een spel. Maar als je hem
zoekt is hij nergens te bekennen en heeft hij zich verstopt
op de meest onmogelijke plaatsen. Als je hem wilt pakken,
rent hij net even snel weg. Ze zijn heel toegeeflijk ten opzichte van kleine kinderen. Traditionele Siamezen zijn sterke gezonde
katten die gemakkelijk een leeftijd kunnen bereiken van
15 jaar of ouder
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