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Babeau's kittens 2008 

Cattery Blue Lightning 

   

Onze chartreux poes Babeau L' Etoile du Soir heeft haar eerste nestje kittens 

gekregen. De vader is onze eigen kater Bruno van Cassenbroeck.  

Op deze weblog kunt u de ontwikkelingen volgen. Wilt u informatie over onze 

cattery Blue Lightning, dan kunt u hier klikken: Link naar website van Blue 

Lightning  

25-5-08 

Heerlijk in de zon 

 

Nog ongeveer een week en dan is het zover. Afgelopen weekend leek het ineens 

voorjaar, De zon scheen heerlijk. Babeau genoot hier volop in de tuin van en lag 

lekker te genieten van de zonnestralen tussen de sneeuwklokjes die ineens volop in 

bloei stonden. 

Geplaatst op 15-2-08  

Laatste loodjes? 

Oef, die buik begint wel heel erg bol te worden. Teken dat de kittens erg goed 

groeien! Af en toe gewoon maar even neerploffen! Zal het deze week gaan 

gebeuren? 

http://estelle12.web-log.nl/blog/
http://estelle12.web-log.nl/blog/2010/08/cattery-blue-lightning-1.html
http://home.hetnet.nl/~smitjoyce/index.html
http://home.hetnet.nl/~smitjoyce/index.html
http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/02/heerlijk-in-de.html
http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/02/laatste-loodjes.html
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De kraamdoos staat al klaar en af en toe wordt deze al flink overhoop gehaald!  

Babeau lijkt wel de hele dag honger te hebben en aangezien ze volgens de 

dierenarts niet te dik is krijgt ze af en toe wat lekkere hapjes extra tussendoor. 

Gepubliceerd op 18-2-08  

Kittens geboren! 

   

Vanmiddag zijn 4 schattige kittens geboren.  Op de foto links zijn nog niet alle 

kittens opgedroogd' . Mama Babeau doet even een tukje na alle kittens uitgebreid 

een eerste wasbeurt te hebben gegeven. Wat een gekrioel zo'n stel kleine kittens 

en ze zien er net allemaal iets anders uit. De 2e kitten heeft prachtige strepen (die 

zullen verdwijnen als het katje groter wordt) en krulletjes toen de haartjes nog 

vochtig waren. Nummer 3 is een hele forse en duidelijk een katertje. Nog moeilijk 

te zien als ze zo klein zijn, maar het lijken - nog even onder voorbehoud - 2 

poesjes en 2 katertjes. 

   

De kittens drinken goed. Babeau was na de bevalling van het 4e kitten nog 

behoorlijk dik en bleef maar zachtjes brommen alsof haar nog eentje dwars zat. 

Voor de zekerheid vanavond bij de dierenarts een foto laten maken. Gelukkig bleek 

alles in orde te zijn. En jawel hoor, thuisgekomen hield het gebrom op en begon ze 

weer te spinnen!  Had ze het weer voor elkaar: een bezoekje aan die aardige 

dierenarts waar ze haar mooie kittens mocht laten bewonderen.  

http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/02/kittens-geboren.html


3/25 

Gepubliceerd op 22-2-08  

1 dag oud 

    

De kleine kittens met hun nog gesloten oogjes weten inmiddels precies waar ze 

melk kunnen drinken. Een drukte van belang om de juiste tepel te pakken te 

krijgen en daarna vallen ze prompt allemaal weer in slaap.  

Gepubliceerd op 23-2-08  

Eentje minder ..... 

Gisteren was  een  droevige dag. Het kleinste kitten, een poesje, heeft het niet 

gered. Ze was de allerkleinste kitten (92 gram) bij de geboorte en groeide de 

eerste dagen langzaam en na maandag helemaal niet meer. Direct over gegaan op 

extra voedingen (ook 's-nachts) en af en toe alleen bij de moeder neergelegd zodat 

de anderen haar niet opzij konden duwen. Wilde echter ook niet meer bij de 

moeder drinken en na 2 dagen gaf ze het op. Gelukkig gaat het met de andere drie 

kittens wel heel goed. Die groeien allemaal als kool. Wogen bij de geboorte 

gemiddeld zo'n 125 gram en gaan nu al hard richting de 200 gram. 

Gepubliceerd op 28-2-08  

Een week oud 

Inmiddels alweer een week oud! Af en toe worden de kittens door de moederpoes 

flink onderhanden genomen voor een wasbeurt. Dat levert soms de nodige 

tegenspartelingen en protesten op. 

  

http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/02/1-dag-oud.html
http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/02/eentje-minder.html
http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/02/een-week-oud-1.html
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De neusjes van de kittens die bij de geboorte roze waren beginnen nu blauwgrijs te 

worden.  

De navelstrengetjes, die door de moeder na de geboorte doorgebeten werden, zijn 

opgedroogd en na 3 a 4 dagen er vanzelf afgevallen. Een kleine roze stip midden op 

de buik verraadt nog waar deze gezeten heeft, maar zal snel verdwijnen.  

   

Alles is nog even klein, maar zit er wel aan. Nu hebben ze nog piepkleine nageltjes 

die straks groter worden om allerlei klauterpartijen uit te kunnen voeren en er nog 

heel erg schattig uitzien...... 

Gepubliceerd op 29-2-08  

Oogjes open 

Vandaag op de 9e dag gaan de oogjes van de kittens open. Eentje heeft al beide 

oogjes open. De anderen hebben de oogjes op 'spleetstand' staan. 

     

De oogjes zijn voorlopig nog blauw en zullen pas na een paar maanden hun eigen 

amber/gouden kleur gaan krijgen. Bijna onmogelijk om de open oogjes op de foto 

te krijgen. Bij de openstand bewegen de kittens zo erg dat alle foto's bewogen zijn. 

Als ze stil liggen slapen ze en hebben hun oogjes dicht. Toch nog bij een foto een 

beetje gelukt! Verder beginnen ze steeds meer te kruipen. Hun voorpootjes zijn 

aanzienlijk sterker dan hun achterpootjes. De voorpootjes hebben ze de afgelopen 

tijd al gebruikt bij het duwen tegen de buik tijdens het drinken. Hun buikjes zijn 

heel dik en hangen op de grond, met hun achterpootjes schuiven ze hun lijfje naar 

voren. Meestal totdat ze weer bovenop een ander kitten liggen om daarna weer 

gelijk in slaap te vallen in de vreemdste houdingen.  

Gepubliceerd op 2-3-08  

http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/03/oogjes-open.html
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Spinnen voor 't eerst 

   

Alle kittens hebben hun blauwe oogjes open. Ze groeien als kool en wegen 

inmiddels  allemaal meer dan 3 ons. De vacht begint ook steeds dikker te worden 

en ze voelen superzacht aan. Mama Babeau is erg zorgzaam. Als ze even een rondje 

gaat lopen of wat eten of drinken blijft ze goed luisteren. Er hoeft maar een katje 

beginnen te piepen of ze rent keihard terug om te kijken wat er aan de hand is en 

of alles nog goed gaat.  

   

De kittens zijn van de week (nog heel zachtjes) begonnen met spinnen tijdens het 

drinken. En als Babeau dan ook mee gaat doen is het een geweldig geluid om naar 

te luisteren!  

Gepubliceerd op 6-3-08  

Oortjes staan overeind 

   

Nu na 3 weken staan alle oortjes overeind. Ook de vacht is al veel dikker 

geworden. Zag je in  het begin de huid er nog vaag doorheen schemeren, nu zijn 

het drie prachtige blauwgrijze pluizige bolletjes geworden. Met hun grote blauwe 

oogjes kijken ze naar alles wat beweegt en reageren ze ook op allerlei geluiden. Ze 

http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/03/bijna-2-weken-o.html
http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/03/oortjes-staan-o.html
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beginnen al steeds meer over elkaar heen te klauteren en proberen de doos uit te 

klimmen. Af en toe mogen ze op een kleed rondlopen en dat is best heel spannend. 

   

 Daar zie je ze echt op ontdekkingsreis gaan en snuffelend kruipen ze rond en 

dollen over elkaar heen en weer.  Mama Babeau houdt nauwlettend al hun doen en 

laten in de gaten en rent als ze even niet dichtbij is er gelijk naar toe als er eentje 

miauwt. Papa Bruno mag een keer op kraambezoek komen. Kijkt wat verwonderd, 

zijn die kleine mormeltjes echt van mij? Ligt op het kleed languit naar het gekrioel 

staren en vindt het maar niets als er eentje aan hem begint te snuffelen. Geeft 

Babeau een kopje en loopt dan weg. 

 

Gepubliceerd op 16-3-08  

Nieuwe mand 

     

Het werd een beetje krap in de doos en daarom hebben ze vandaag een nieuwe 

mand gekregen. Nu kan iedereen weer lekker languit liggen. Is wel weer even 

http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/03/nieuwe-mand.html
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wennen, want de rand is hoger en dan is het natuurlijk veel lastiger om eruit te 

klauteren. Ze beginnen al steeds meer rond te lopen. De eerste hing gisteren in de 

gordijnen met alle pootjes los van de grond! Als Babeau ze niet alledrie meer gelijk 

kan zien wordt ze erg onrustig en begint allerlei prrrrrrrrrr geluidjes te maken in de 

hoop dat ze dan allemaal weer in het zicht komen. Heel voorzichtig beginnen ze de 

eerste hapjes vast voedsel te eten, maar moedermelk is nog veel lekkerder. Tot 

grote blijdschap van Babeau, want zij vindt de overgebleven kittenbrokjes erg 

lekker! 

  

Gepubliceerd op 21-3-08  

Zindelijk 

Begin van de week een mini kattenbak neergezet. Kitten erin geplaatst, wat is dat 

nou? Snuffelen, proeven, smaken deze korrels lekker, een nieuwe vorm van 

kittenvoer? Bah, helemaal niet, maar wel leuk om mee te spelen, in te graven en 

een hoop herrie te maken! En ongelofelijk, nog dezelfde dag hadden alle kittens 

hun eerste plasje op de kattenbak gedaan en zijn vanaf dat moment allemaal 

zindelijk! 

      

http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/03/zindelijk.html
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Dat scheelt Babeau een hoop wasbeurten per dag. Allemaal eten ze nu ook volop 

van de kittenbrokjes, die eerst nog even in lauw water worden geweekt zodat ze 

makkelijker kunnen worden opgegeten. Helaas blijven er steeds minder over voor 

Babeau die ongeduldig wacht tot alle kittens uitgegeten zijn. Ze spelen veel met 

elkaar en allelei speelgoedjes die overal liggen. Zijn af en toe al helemaal door het 

dolle heen en rennen van links naar rechts en ineens is dat over. Dan zie je dat de 

oogjes beginnen te knipperen om daarna zomaar ineens in een diepe slaap te 

vallen, zoals je ook op de foto hieronder kunt zien. 

 

Gepubliceerd op 28-3-08  

Groene ogen? 

De oogjes beginnen langzaam te verkleuren en veranderen van blauw naar nu 

groen. Hier en daar is al een klein stipje geel te zien. Dat gaat allemaal heel snel 

en tegen de tijd dat de kittens met de nieuwe eigenaren 

        

http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/03/groene-ogen.html
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mee naar huis mogen (als ze minimaal 13 weken oud zijn) zullen ze al helemaal 

goudgeel van kleur zijn. Ze groeien ook snel en wegen inmiddels allemaal meer dan 

650 gram. 

  

Gepubliceerd op 30-3-08  

Kattentunnel 

Zes weken oud en dan blijven ze echt niet meer de hele dag in de mand liggen. Ze 

rennen inmiddels de hele woonkamer door en vinden overal plekjes waar ze zich 

kunnen verstoppen. Sinds een paar dagen hebben ze een eigen kattentunnel waar 

ze zich ook in kunnen verstoppen en dat lijkt ze wel wat! Als ze kris kras overal 

heen en weer rennen kijkt Babeau met grote ogen toe en kan ze het niet laten om 

af en toe net zo hard mee te rennen door de kamer. 

        

Alles wordt ontdekt: klimmen bovenop alle stoelen, er onderdoor lopen, achter de 

stereoinstallatie, zelfs door de open haard lopen en zwarte voetafdrukjes 

http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/04/kattentunnel.html
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achterlaten is erg leuk. In de gordijnen hangen is ook heel erg interessant en met 

z'n tweetjes naar beneden kukelen is helemaal niet erg. Als ze zo'n anderhalf uur 

rondgerend hebben moeten ze weer even bijkomen en vallen ze allemaal tegelijk 

op een stoel of in de mand in slaap. Energie opdoen voor de volgende stoeironde! 

 

Gepubliceerd op 6-4-08  

Naar buiten (kijken) .... 

De kittens hebben ontdekt dat het favoriete plekje van Babeau, op de bank voor 

het raam, hun ook wel bevalt. In de tuin zitten altijd veel vogels en soms vliegen 

ze vlak langs het raam om op een tak te zitten waar vetbolletjes aan hangen. 

spannend en ook over de bank heen rennen en naar boven klimmen is erg leuk. 

Vandaag even voor het eerst echt naar buiten in het zonnetje. 

http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/04/naar-buiten-kij.html
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 Een voor een eventjes naar buiten op de tafel om naast een mandje viooltjes op 

de foto te worden gezet. Was eigenlijk wel nog een beetje eng, zeker toen ze voor 

het eerst de wind door hun vachtje heen voelde waaien! Weer snel naar binnen, 

achter het glas ziet buiten er leuker uit... 
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Gepubliceerd op 12-4-08  
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Even voorstellen... 

   

De namen van de kittens zijn nu bekend: Douwe, Darius en Dionysius. De 

voornamen beginnen allemaal met een D. Reden hiervan is dat elk jaar een eigen 

beginletter heeft voor namen van raskatten en de D is de letter voor het  jaar 

2008. Namen op de foto's staan nu van links naar rechts erbij vermeld. 

     

Gisteren hebben ze een autoritje naar de dierenarts gemaakt. Ging prima en 

onderweg geen enkel miauwtje gehoord. Bij de dierenarts zijn ze een voor een 

allemaal uitgebreid onderzocht. Zo zijn ondermeer de ogen, huid, oren, gebit, 

hart- en vaatstelsel en bewegingsapparaat allemaal heel nauwkeurig nagelopen. Bij 

alle kittens werd alles prima in orde bevonden. Vervolgens kregen ze allemaal hun 

eerste injectie (Nobivac Ducat) tegen katten- en niesziekte. Dat vonden ze wat 

minder leuk en er klonken zachte piepgeluidjes. Thuisgekomen waren ze het echter 

alweer vergeten en gingen volop met elkaar ravotten. Daarnaast kregen ze hun 

eerste ontwormingskuur (Profender) mee. Dit gaat tegenwoordig met een pipetje 

waarmee je de wormenkuur achter in hun nek druppelt. Is vanmorgen gedaan en 

gaat heel wat gemakkelijker dan voorheen met een pilletje die je in hun eten moet 

http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/04/even-voorstelle.html
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verstoppen en ze vaak weer direct uittuffen. Over zo'n 4 weken is de volgende 

inentingsronde en dan worden ze gelijk ook gechipt. Ze eten allemaal prima en zijn 

inmiddels allemaal ruim een kilo zwaar. De droge brokjes vinden ze nog maar zo 

zo, maar met een beetje lauw water vooraf geweekt vliegen ze er met z'n allen 

gelijk op af alsof het een feestmaal is en duwen en verdringen ze zich om het 

etensbakje. 

  

Gepubliceerd op 19-4-08  

In de zonneschijn! 

 

http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/04/in-de-zonneschi.html
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Vandaag eventjes naar buiten in de zonneschijn voor een fotoshoot om te laten 

zien hoe hard ze de afgelopen week weer zijn gegroeid.  

 Binnen in de woonkamer is weinig meer veilig voor ze. Door hard aan het snoer te 

trekken krijgen ze de telefoon op de grond gekletterd. Even schrikken van het 

lawaai en dan weer door naar de volgende klus: het snoer van de schemerlamp uit 

het stopcontact trekken. 

  

Daarna met z'n allen naar de bank en alle kussens  omver gooien, ook erg leuk. Als 

er niemand aanwezig is mogen ze vanwege het vele kattenkwaad niet meer in de 

woonkamer komen. 
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Ze verhuizen dan met hun mand, kattentunnel en speelgoedjes naar de hal waar ze 

verder niets kapot kunnen maken. Daar staat ook de grote kattenbak van Babeau 

en die is veel leuker dan hun mini kattenbak. Daar zit namelijk een klep in die 

eerst open geduwd moet worden en daarna hard heen en weer kleppert. 

  

Tijdens de stoeipartijen is het erg leuk om met z'n allen steeds in en uit de 

kattenbak te lopen en verstoppertje te spelen. Het spelen houden ze nu al een 

paar uur achter elkaar vol. Als je een poosje weg bent geweest en ze zien je weer 

komen ze direct enthousiast aangelopen om aangehaald te worden. Babeau gaat nu 

ongeveer de helft van de tijd weer haar eigen gang. 

   

Het drinken van moedermelk is helemaal voorbij en behalve de ingeweekte 

kattenbrokjes beginnen ze nu ook de droge brokjes wel lekker te vinden. Af en toe 
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ligt er nog eentje tegen Babeau aan, maar dat is meestal van korte duur, want 

daarna begint weer een nieuwe ontdekkingsreis!  

Gepubliceerd op 25-4-08  

Boomklimmen 

Buiten spelen in de tuin is 

helemaal geweldig! In het begin nog wat angstig, nu helemaal door het dolle heen 

als ze naar buiten mogen. Vooral de buxushaagjes vinden ze erg leuk, daar kunnen 

ze onderdoor kruipen, overheen springen en zelfs er bovenop neerploffen. Ook erg 

leuk om met z'n allen verstoppertje te spelen.  Zeker als het 'speelkwartier' weer 

voorbij is en ze weer naar binnen moeten. Mama Babeau blijft ze goed in de gaten 

houden, vindt het maar niets als ze te ver weg  gaan. Ze blijven meestal met z'n 

drietjes vlak bij elkaar, maar hebben inmiddels allemaal een eigen specialiteit 

ontwikkeld. 

  

Douwe is de kampioen in boom klimmen. De prunusboom is zijn favoriet. De eerste 

dag zat hij miauwend op de onderste tak en durfde niet meer naar beneden en 

moest eruit worden getild. Een dag later had hij helemaal door hoe hij ook naar 

beneden kan klimmen en sindsdien gaat hij als een wervelwind van de ene boom 

naar de andere. 

http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/05/boomklimmen.html
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Dionysius vindt het erg leuk om bovenop alle planten neer te ploffen. De vorige 

week in de tuin geplaatste primula's liggen inmiddels allemaal plat op de grond en 

er zijn geen bloemen meer te bekennen. Darius wil perse uit de gieter drinker en 

als er te weinig water in zit en hij er met zijn tongetje niet bij, geen probleem. 

Met z'n pootje naar beneden hengelen totdat hij helemaal kletsnat is en dan 

drooglikken gaat toch ook prima? 

    

 Eenmaal weer allemaal 'gevangen' en naar binnen gebracht vallen ze meestal 

direct als een blok in slaap en liggen dan letterlijk in katzwijm! 
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Gepubliceerd op 4-5-08  

Gele ogen 

 

De oogjes beginnen nu langzaam hun goudgele kleur te krijgen. Het groen en blauw 

is nu helemaal verdwenen en de komende tijd zal de kleur steeds feller worden 

richting bijna oranje zoals je ook goed op de foto's bij Babeau kunt zien.  De 

allerkleinste kittenbrokjes worden nu gemengd met steeds meer brokjes van een 

wat groter formaat en zullen binnen over een paar dagen helemaal vervangen zijn. 

Dat mag nooit in een keer gelijk, maar moet geleidelijk gaan zodat ze hier 

langzaam aan kunnen wennen.  Spelen in de tuin vinden ze wel heel erg leuk en 

een keer per dag mogen ze onder toezicht in de tuin samen ravotten en 

kattenkwaad uithalen. 

      

Vooral de mieren, spinnetjes, vliegjes en andere insecten vinden ze erg leuk en 

proberen ze te pakken te krijgen. Inmiddels hebben ze ook hun eerste vlooien - en 

tekenkuur gekregen omdat ze nu ook onder de struiken spelen waar de teken op de 

loer kunnen liggen! 

http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/05/gele-ogen.html
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Voor overdag is de hal inmiddels te klein geworden en mogen ze ook de trap op en 

af rennen om hun energie kwijt te kunnen. Na al dat geklauter gaan ze daarna 

daarna op een trede liggen om daar in slaap te vallen. Soms liggen ze samen, maar 

meestal heeft elke kat een eigen trede en het is een heel koddig gezicht om daar 

de drie katertjes en Babeau op een rij van beneden naar boven te zien liggen! 

 

Gepubliceerd op 10-5-08  

Gechipt en wel .... 

  

Afgelopen vrijdag zijn alle kittens weer op bezoek bij de dierenarts geweest voor 

een tweede inenting tegen katten- en niesziekte (Nobivac Tricat). 

http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/05/gechipt-en-wel.html
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Verder hebben ze ook allemaal een chip gekregen. Eind van de week worden ze 13 

weken en mogen dan naar hun nieuwe baasjes toe. Zondag gaat het eerste katertje 

weg. 

   

De afgelopen 1,5 week zijn de kittens erg in de lengte gegroeid en staan nu een 

stuk hoger op hun pootjes. De bolle buikjes zijn verdwenen en ze lijken slanker 
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geworden. Echter als je ze op de weegschaal zet blijkt dat wel mee te vallen. 

 

Ze zijn al een heel stuk zwaarder geworden en wegen inmiddels allemaal boven de 

1,8 kilo. Het wordt steeds lastiger om het gewicht af te lezen. De kittens zijn erg 

bewegelijk en vertikken het gewoon om stil te blijven zitten.  Ze lopen steeds om 

je heen en laten zich onder luidruchtig gespin graag aanhalen. Maar oh wee als ze 

weer terug moeten naar hun eigen verblijf.  

   

Dat hebben ze direct door, vliegen alle kanten op en laten zich steeds moeilijker 

pakken! Het is een spel geworden om dan uit handen te blijven. Babeau blijft met 

grote ogen alles volgen en zal het straks een stuk rustiger gaan  

Krijgen! 
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Gepubliceerd op 21-5-08  

Uitgevlogen...! 

De chartreux kittens zijn afgelopen vrijdag 13 weken oud geworden en mogen nu 

naar hun nieuwe baasjes toe. Vandaag is het eerste katertje opgehaald en dit is 

dan ook de laatste foto waarop de drie kittens nog samen de show stelen.  

Hiermee is dit tevens het allerlaatste nieuwsbericht over de ontwikkelingen van de 

kittens van Bruno en Babeau. 

 

http://babeau.web-log.nl/chartreux_cattery_blue_li/2008/05/uitgevlogen.html
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De kittens wegen nu alle drie rond de twee kilo en hebben zich tot prachtige 

katertjes ontwikkeld die "om in te lijsten" zijn! 

Kijk zelf: zijn ze het niet alle drie even fantastisch? 
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Gepubliceerd op 25-5-08   


