
Senior of the Season
De Senior in dit voorjaarsnummer is Bebe 's Macho van veertien jaar oud.
Hebt u ook een oude Brit en wilt u hem in het zonnetje zetten? Stuur uw verhaaltje en een of meer leuke foto 's naar de redactie
van NB, rensen@solcon.nl.

Macho werd veertien jaar geleden op oudejaarsdag 2002
geboren. De opgeschoten jeugd was al hevig aan het knallen
en moederpoes kon zich niet concentreren op de bevalling.
Op verzoek van Gerry Beijers, de fokster, werd het knallen
elders voortgezet. Als beloning stelde ze de jongens een
kraambezoek in het verschiet met het gevolg dat 's avonds
een stel stoere venten toch wel een tikkeltje ontroerd naar de
babypoesjes keek.

Macho was bedoeld voor dochter Martine, die toen nog
in Spanje studeerde. Martine wilde er twee, daarom bleef
Macho tot het volgende nestje (zelfde vader: Caterwaul's
Touchstone) geboren werd. Toen Martine hem vroeg welk
halfbroertje hij wilde, koos Macho zelf door een speeltje op
de lilac Moufasa te gooien.

Als jonge castraat heeft hij ooit deelgenomen
aan een clubmiddag van NB in Apeldoorn.
Terwijl keurmeester Melanie Wouters zijn
rapport schreef, ging Macho in zijn achteruit
en eindigde in de nek van Martine. Dat was
meteen ook het eind van zijn zeer korte
showcarrière.

Macho en Moufasa maakten met Martine
diverse verhuizingen en veranderingen in
de gezinssituatie mee. Er werd getrouwd, er
kwamen drie baby's maar toen er een derde kat
bij kwam, werd Macho ongelukkig.

Gelukkig had toen Barbara, de andere dochter
van Gerry, een plek voor hem en is Macho als
enige kat daar helemaal in zijn sas.

Hij is heel intelligent, voelt aan of er ergens een kast of een
lade niet hermetisch afgesloten is en dan slaat hij zijn slag.
Wil hij aandacht, dan tikt hij lichtjes tegen je gezicht en staat
bezoek hem niet aan, dan laat hij dat ook duidelijk merken.
Met kinderen heeft hij niet veel op. Is Barbara naar zijn zin te
lang afwezig, dan plast hij in de wasmand maar hij is verder
keurig zindelijk: toen hij per abuis op de wc werd ingesloten,
poepte hij keurig in de pot!

Macho is een matige eter, houdt van
droge brokjes en is in zijn veertienjarige
leventje nog nooit ziek geweest. Hij is
een echte winterkat, in dat seizoen zit
hij het mooist in vacht. Macho helpt
met legpuzzels en met kleuren door in
de weg te gaan liggen (zie foto links).

Ook slagroom, waar Barbara niet van
houdt, verwijdert hij vakkundig, zoals
te zien is op de foto hieronder.
Nu de oude tv plaats heeft gemaakt
voor een plat exemplaar kan Macho
er niet meer bovenop liggen en zit hij
ervoor: pontificaal in beeld dus.

Binnenkort wordt ook Moufasa veertien jaar oud - misschien
krijgen we dan weer een Bebe-senior in NB.
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