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COLOFON
Redactie
Jiska Houtman, Rudolphine Eggink en
Suzan Meijer
Email: redactie@raskan.nl
Aan dit nummer werkten mee:
Rudolphine Eggink,Suzan Meijer,
Anita Vermeeren, Monica Mees,
Diny Veldhuizen,Janie Workum,
Piet en Mata de Haan, Heather en Philipp
Luders, en Arnold Vermeulen
Druk Jonge Helden BV , Giesbeek
Advertentie tarieven
Zwart-wit advertentie's
¼ pagina  11,50 per plaatsing
½ Pagina  21,50 per plaatsing
1/1 pagina  42,00 per plaatsing
Full colour advertentie's
¼ pagina  20,00 per plaatsing
½ pagina  32,50 per plaatsing
¼ pagina  80,00 per jaar (5x)
½ pagina  127,00 per jaar (5 x)
Tarieven commerciële advertenties
op aanvraag. Verdere informatie
verkrijgbaar bij Nancy Heij.
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Algemene Leden Vergadering
Familie berichten
Vrijwilliger in de dierenopvang
De Mileufanaat
Halfwatt, watt en megawatt
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Animal Event
Ter Leering ende Vermaeck XIII
Showuitslagen
Rasspecial Felikatshow Alkmaar
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VOOR ALLE ADVERTENTIES GELDT:
KANT EN KLAAR AANLEVEREN.

Lidmaatschap
Aan en afmeldingen en adreswijzigingen
Alleen bij de ledenadministratie
Arnold Vermeulen
Ambonstraat 86
1782 SK Den Helder
Tel: 0223 681577
Email: ledenadministratie@raskan.nl
Een abonnement/lidmaatschap kan op ieder
moment ingaan. Opzegging van het abonnement/lidmaatschap alleen schriftelijk
vóór 1 December van het lopende jaar.
Abonnement  19,50 per jaar
Alleen leden en abonnees kunnen in aanmerking komen voor de services van
RASKAN zoals plaatsing van nestjes en
dekkaters.
Gezinslidmaatschap exclusief blad  7,00
Lezers uit het buitenland dienen bij te dragen in de extra portokosten.

VAN DOEKOSJKA'S YUMIKO
Somali zwartzilver, geboren op 17 oktober 2003, Foto: Philipp & Heather Luders
NL.FE.L03.SOM.014. 2 .
Fokker: Helga Bruggink-Pennekamp; eig: Philipp & Heather Luders
Ouders

Ravel d'Abu Simbel SOM os
IC. Raskan of Kimberly's Castle

Bank: Rabo: 1473.71.805
©RASKAN Magazine verschijnt 5 x per
jaar. Alle-onder naam gepubliceerde artikelen vallen buiten de verantwoordelijkheid
van het bestuur en de redactie. De redactie
behoudt zich het recht voor artikelen en
advertenties zonder opgaaf van redenen te
weigeren en/of in te korten.

www.raskan.nl

Bezoek ook eens onze website:
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Grootouders

Overgrootouders
*EC. van Gelre's Geran SOM ps
EC. Dushara Estelle Silver SOM os
*GIC. Eldoria's Rolls Royce SOM os

Ch. Osira of Kimberley's Castle SOM ns

*Ch. Melissa of Kimberly's Castle SOM ns

Argonyx Smokey's Bandit SOM ns

Pr. I.C. Celebration Hercules Siejerki SOM ns

Pr. GIC. Moonschea Midnight Celebration SOM n

Ch. Sweet Sensation's Desteny

Ch. Silfescian Gigi Gioiello SOM os

Ch. Sweet Sensation's Ashley SOM o

Pr. IC. AB-Bastet SOM os

BESTUUR
De rasclub Abessijnen en Somalis
Nederland is opgericht op 7 januari
1977 als onderdeel van de Nederlandse
vereniging van fokkers en liefhebbers
van katten Felikat.
VOORZITTER
Huibert Meijer
Bloemertstraat 14
2011 JP Haarlem
tel: 023 532 17 74
email: voorzitter@raskan.nl
Taken: Bestuursraad, Contacten andere
verenigingen, Gezondheid en Welzijn.
SECRETARIS
Nancy Heij
Sleewijkstraat 19
1107 TS Amsterdam
tel: 020 697 60 14
email: secretariaat@raskan.nl
Taken: Voorlichting en kitteninformatie.
PENNINGMEESTER
Arnold Vermeulen
Ambonstraat 86
1782 SK Den Helder
tel: 0223 68 15 77
email: penningmeester@raskan.nl
Taken: Ledenadministratie, verzending
clubblad, homepage.
Lid.
Janie Workum
Bleekmeer 14
1705 BE Heerhugowaard
tel: 072 572 33 30
email: advertentie@raskan.nl
Taken: Portefeuillehouder redactiezaken.
Piet de Haan
Alexander Bellstraat 81
1972 RB IJmuiden
tel: 0255 513 182
email: stand@raskan.nl
Taken: Activiteiten, standbeheer.

Beste Raskanners,
Aan mij de eer om sinds lange tijd dit stukje voor het Raskanblad te mogen schrijven. Het is een
verademing om me niet te hoeven verexcuseren voor het te late verschijnen van een nummer. De
inzet van Arnold Vermeulen, onze penningmeester, is de reden van de stiptheid van de laatste
nummers. Er zijn namelijk grote problemen met het gebruik van een online opmaak programma.
Het is heel frustrerend dat het zelfs mij - 15 jaar ervaring met bladopmaken - ook niet echt lukt
en Arnold is nu de enige die er echt goed mee uit de voeten kan. Maar voor elk probleem is een
oplossing te vinden. De firma achter dit programma organiseert workshops De redactie kan
trouwens heel goed versterking gebruiken dus wanneer u denkt dat u het wel leuk gaat vinden
om in teamverband kopij te verzamelen, te helpen met de opmaak van artikelen, dan hopen we
dat u contact met ons opneemt. Het prettige van de hedendaagse mogelijkheden is dat dit allemaal thuis achter de pc kan (behalve die workshop dan; die is in de regio Arnhem).
Versterking is ook zeer welkom bij het bestuur. Er zijn twee bestuursleden aftredend en niet herkiesbaar. Wie o wie wil zich voor de rasclub inzetten?
De sneeuw van de afgelopen maanden is niet voor iedereen dolle pret geweest. Onze buurman
heeft bijvoorbeeld een keer zes uur in de file gezeten voor een ritje waar hij anders in de spits
minder dan een half uur over doet. Fileleed is geen echt kattenprobleem, hooguit dat het een
showkat eens overkomt, maar dan nog kan hij zich nog eens in zijn mandje omdraaien en verder
gaan met tukken. Katten en verse sneeuw. Dat plezier ermee is door velen op de gevoelige plaat
vastgelegd en door Arnold samengesteld tot een paar paginas waarmee we de leuke kant van
deze winter met dit blad hebben vastgelegd. Ook is kopij over uw ervaringen met uw dieren die
niet alleen leuk zijn maar waar anderen wat van kunnen opsteken in het belang van hun dieren,
zoals het verhaal over Chodron, van harte welkom. Het onderwerp katten en voorjaar kan ook
leuke plaatjes opleveren, helemaal nu we de fotos in kleur kunnen plaatsen. Het prille groen in
combinatie met al die schitterende kleurslagen van de Abessijn en Somali Dus leef u uit en
stuur de fotos naar de redactie zodat we met zn allen van dit kleurenspektakel kunnen genieten.
Waar het ook genieten kan worden, is de rasspecial. Het is al weer ruim twee jaar geleden dat
Raskan de laatste special organiseerde. In januari 2008 was een ringkeuring tijdens de show in
Haarlem onderdeel van de special; voor deze keer, 16 mei in Alkmaar, staat er een eigen Bestin-Showverkiezing gepland en de winnaars hiervan zijn ook meteen genomineerd voor de BISverkiezing met de andere rassen van groep III. Meer hierover op pagina 20. Een ander evenement waarbij ons ras extra in het zonnetje gezet kan worden, is Animal Event in april, zie pagina 15.
Namens de redactie van Raskan, Suzan Meijer-Miedema

Belangrijke informatie

Kitteninfo en voorlichting
Aanmeldingen voor kitteninfo kunnen uitsluitend worden opgegeven
door het volledig ingevulde en ondertekende formulier (aan te vragen bij Nancy Heij of te vinden op de homepage) te sturen naar
Nancy Heij. Voorwaarde voor deze service is, dat u minimaal drie
maanden lid of abonnee van RASKAN bent. Aangemelde kittens
blijven tot de leftijd van drie maanden op de lijst staan. In het geval
dat een reservering wordt geannuleerd, kunt u het kitten direct weer
aanmelden.Indien u na de periode van drie maanden nog niet voor
alle kittens geslaagd bent, kunt u de aanmelding verlengen.
Heraanmelding en afmeldingen kunnen telefonisch worden gedaan.
Tijdige afmelding wordt zeer op prijs gesteld en is essentieel voor
een goed functionerende verwijzing.
Voorwaarde voor dekmeldingen: geen.
Voorwaarden voor geboorte-aankondiging: abonnee (zonder vermelding van te koop).
Voorwaarden voor geboorte-aankondiging met vermelding van
te koop: Leden van Felikat en abonnees die lid zijn van een bij het
OP aangesloten vereniging. Bij geldige PRA test van beide ouders
gratis anders  7,-. RABO: 1473.71.805 tnv penningmeester Raskan.
Rasinformatie over de Abessijn
& Opgave Abessijnen- en Somalinesten
Nancy Heij
Sleewijkstraat 19
1107 TS Amsterdam
tel: 020 697 60 14
e-mail: secretariaat@raskan.nl
Veterinair
Door inzending van de aanmelding van uw nest of kater

geeft u te kennen dat u de regels van Felikat omtrent het veterinair
beleid kent en dat u zich daaraan conformeert.
Vedetten - Runner ups
Opname op deze lijst als vedette is alleen mogelijk voor katers die
al nakomelingen hebben verwekt.
Na-het opsturen van een kopie van een geldige leukemietest, een
kopie van de stamboon en het volledig ingevulde formulier zal uw
kater in deze rubriek worden opgenomen. Voor de catagorie runnerupis in eerste instantie alleen de stamboomkopie noodzakelijk.
In beide gevallen wordt het meezenden van een foto zeer op prijs
gesteld. Opgave en informatie bij Nancy Heij.
Eregalerij / Zonnetje
De eregalerij is bestemd voor Abessijnen en Somalis die recent een
titel hebben behaald. Om uw dier in deze galerij een plaatsje te
geven, heeft de redactie het volgende nodig: de stamboomgegevens,
een foto en een lijstje van de gewonnen certificaten met vermelding
van datum, keurmeesters en eventuele extra vermeldingen, zoals
BIV, NOM, BOS, BIS of BOA.
Ter gelegenheid van het behalen van één van de titels, kan uw kat
ook in het zonnetje worden geplaatst. In deze rubriek kan naast de
informatie, zoals wordt gebruikt voor in de eregalerij ook een verhaaltje, stukje of gedichtje over de persoonlijkheid en gewoontes en
de stambooom van de kampioen worden geplaatst. Een kat kan in
deze rubriek in principe slechts eenmaal worden voorgesteld. De
redactie maakt een uitzondering voor de Eurokampioenen die ter
gelegenheid van de afsluiting van hun showcarrière nog eens acte de
présence mogen geven.
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Moonschea
Somali Cattery

Somali's in
wildkleur,
sorrel en zilver
Alexandra Slingenberg
Gorselseweg 31
7437 BD Bathmen (Ov.)
0570-541819
alex@nighthawk.nl
www.nighthawk.nl
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Vrijwilliger in de dierenopvang
Knuffelmoeder
Ik ben nu al bijna een jaar knuffel
moeder voor katten in een dierenop
vang. Deze opvang bestaat uit een
pensionafdeling als een asielgedeelte.
Omdat ik er vanuit mijn enthousias
me er maar niet over uitgepraat raak,
ben ik gevraagd hierover eens een
stukje te schrijven voor in de Raskan.
Ik ga twee keer per week een middag
katten knuffelen. Ik vind het hele
maal geweldig, ik geef liefde en krijg
zoveel liefde en voldoening terug.
Thuis heb ik drie katten, 1 abessijn en
2 somali’s. Ik heb echter meer liefde
te geven en waar kan ik dat beter kwijt

dan aan andere katten die dat zo
nodig hebben. Ik start altijd bij de
pensionkatten en ga daarna door bij
de asielkatten die in een quarantaine
vleugel zitten.
Het pension
De pensionkatten hebben net zoveel
aandacht nodig, zij weten ten slotte
niet dat zij, na soms wel vier weken,
weer naar huis gaan. Zij zitten net zo
goed in een vreemde omgeving. Er
zijn katten bij die gelijk bij je op
schoot komen zitten, maar er zijn er
ook bij die wat langer nodig hebben.
Er zijn er soms ook bij, meestal
vrouwtjesJ, die niets van andere kat
ten moeten hebben en de felle tante
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spelen.
Het is heerlijk om in de ruimte ge
woon op de grond te gaan zitten en ze
naar je toe te laten komen. De een eist
je helemaal, terwijl de ander wel in de
buurt komt en zich dan laat aanhalen.
Ook hebben sommige katten zich
veilig verschanst boven in een hang
mand of in een dicht holletje in de
grote krabpaal. Ik begin dan met
zachtjes praten en lees dan van hun
houding af of ik ze kan aaien. Ik praat
ze vaak het holletje uit. Vaak gaan ze
dan gelijk eten of kijken eens rustig
rond in de ruimte. Ik merk dat veel
katten een mens om zich heen erg
prettig vinden, ze voelen zich ge
steund en durven dan meer. Hebben
ze eenmaal rondgekeken, is het ijs

meestal wel gebroken. Dit gaat na
tuurlijk niet voor alle katten op, maar
wel voor de meesten. Er zit er altijd
wel een bij waar je iets meer mee hebt,
eentje die extra aandacht nodig heeft
omdat hij wat bangig is of zo. Het
geeft me ontzetten veel voldoening
wanneer het mij lukt dat ze heerlijk
relaxed worden en op schoot komen
liggen of heerlijk gaan spinnen en
kroelen.
Het asiel
In het asiel is van alles te vinden.
Katten waar afstand van is gedaan,
katten die, na inseinen van mensen,
door de ambulance zijn opgehaald.
Dit zijn meestal katten die al een

tijdje in een buurt rondliepen en
waarvan men vermoedt dat die geen
huisje heeft. Ook worden gewonde
dieren binnengebracht. Ik zie ze dan
niet, dat zou ik ook niet willen. Som
mige, die niet erg verwond zijn en
reeds behandeld zijn door de dieren
arts, komen wel in de gewone afdeling
van het asiel terecht.
Ik vergeet nooit toen ik er voor het
eerst kwam. Er zat een oude poes
waarvan het baasje in het ziekenhuis
lag. Ik noem haar voor dit verhaal Fi.
Er stond op een blad op de deur dat
ze absoluut niet aardig was. Dat was
ze ook. Wanneer je bij haar in de
buurt kwam ging ze erg tekeer. Ik heb
de eerste paar keer alleen maar voor
haar hok gezeten en zachtjes tegen
haar gepraat. De keren daarna deed
in de deur van het hok open en bleef
zachtjes praten. Ik gaf haar dan
snoepjes. Eerst wilde ze die natuurlijk
niet en kon ik een paar halen krijgen.
Ik gaf haar ook reiki van een halve
meter afstand. Ik merkte dat ze daar
rustiger van werd. Na enkele keren
daarna, ik kwam zelf soms tussen
door alleen voor haar, nam ze soms
een snoepje van mij uit mijn hand. En
ineens, na nog enige keren bij te zijn
geweest, was het zover dat ze mij een
kopje gaf. Iedereen stond verbaasd te
kijken toen ze op een dag bij mij op
schoot kwam liggen. Ik geloof dat
ze zes weken in de dierenopvang heeft
gezeten, toen een dochter van het
baasje haar kwam ophalen. Zij stond
te kijken dat ze Fi zomaar rustig uit
haar hok kon oppakken. Ik zal haar
nooit vergeten, zij was mijn eerste
succesje.
Daarna kwam Gi. Hij heeft er maan
den gezeten voordat zijn baasje hem
kon komen ophalen. Ik ga uiteraard
niet in op de achtergrond. Hij was
best depressief, dat kon je aan alles
merken. Ik heb er weken over gedaan
om hem zover te krijgen dat hij naar

mij toe kwam om kopjes te geven en
wat losser werd. Hij is een rustige
mooie jongen. Hij kwam één keer in
die hele periode uit zijn kooi om door
de grote ruimte te lopen, maar vond
dat niet prettig; hij wilde gelijk weer
terug. Best zielig, maar ik was de enige
bij wie hij zich liet gaan wat betreft
aaien en kopjes geven.
Het is zo mooi om het vertrouwen te
winnen van een kat die toch voor hen
in een vervelende situatie zit. Het
mooiste is natuurlijk wanneer die kat
dan ook gemakkelijker wordt bij an
dere mensen. Wanneer het dan zover
is, verkoopt hij/zij zich beter bij een
nieuw baasje.
Wat ik ook erg fijn vind, is dat er
gelukkig mensen zijn die speciaal
voor een oude kat, een lastige kat of
een kat met pit, komen kijken. Dus
ook voor hen is er altijd hoop.
Er was eens een witte kat die al een
tijdje in de buurt liep en door de am
bulance was opgehaald. Wij noem
den hem Co. Hij was duidelijk een kat
die geen baasje gewend was. Hij was
absoluut niet bang, maar moest niets
van mensen hebben. Normaal ge
sproken is het dan erg moeilijk een
huisje voor hem te vinden. Ik heb toen
geopperd dat hij het best op een
boerderij zou passen, maar waar vind
je die dan. Ik was erg blij toen ik een
week later hoorde dat er een boerderij
voor hem gevonden was.
Ik heb laatst een witte pers aan een

collegaatje gesleten. Zij zocht een
pers, nadat een van haar katten helaas
was overleden. Dat was ook een pers.
Ze heeft haar nu enkele weken en het
gaat erg goed, ook met haar andere
kat.
Een vriendin van mij heeft drie katten
en heeft onlangs een kitten geadop
teerd waar ik het over had gehad. Dit
kitten was gevonden onder een mo
torkap van een auto. Hij was nog erg
klein. We noemden hem Turbo. Hier
onder is een foto van hem. Vlak nadat
hij geadopteerd is. Hij heeft een best
zware start gehad, eerst alleen – en dat
is voor een klein kitten niet goed na

In memoriam Betty la Crois-Berends
Kort nadat het vorige nummer uit was gekomen, bereikte ons het bericht dat mevrouw
La Crois op 4 november was overleden.
Betty la Crois heeft meer dan 30 jaar lang onder de catterynaam Belphegor Abes
sijnen gefokt en geshowd. Haar voorkeur lag bij de sorrels, die meestal in hun
stamboeknamen de naam Red of Rood meekregen.
Betty schreef leuke verhalen over haar wederwaardigheden met de katten. Waar
Betty’s specialiteit in het schrijven lag, lag die van haar man Joop in de genetica en
de bestuurlijke kant van de kattenliefhebberij. Vanuit haar interesse heeft Betty heeft
zich in de jaren tachtig ook een aantal jaren voor de redactie van het Raskanblad
ingezet. Haar verhalen zijn verzameld in de bundel Kattenkrabbels, die in 1999 is
uitgekomen. Haar stukjes waren altijd vrolijk en humoristisch: ze was zonder twijfel
een Abessijnenfokster met schrijftalent.
Op het gebied van de huisvesting van de dekkaters waren Betty en Joop voorlopers
in een tijd dat het welzijn van fokdieren nog niet die aandacht had die het nu heeft.
Hun katers hadden de beschikking over verblijf met een binnenruimte én een buiten
ren. Hun dieren hebben hun sporen achtergelaten in veler harten. Zij zijn de voorou
ders van onze huidige Abessijnen en we kunnen nu nog van ze genieten dankzij
Betty’s mooie verhalen.

tuurlijk – en heeft daarna een tijdje bij
een ander nest zonder moeder geze
ten. Al met al is het heel goed afgelo
pen.
Ik kan nog wel bladzijdes doorgaan
met verhalen, wie weet doe ik dat nog
in een vervolg.
Er zijn altijd te weinig vrijwilligers c.
q. knuffelmoeders, dus wanneer je het
iets lijkt, neem contact op met een
asiel in je buurt en kijk of het iets voor
jou is.
Anita Vermeeren

In Capelle aan den
IJssel is de redding
nabij.
LEX VAN LIESHOUT
CAPELLE A/D IJSSEL De gemeente Capelle aan den IJssel wil
in mei beginnen met een dierenpolitie.
Bijzondere opsporingsambtenaren moe
ten speciaal gaan controleren op die
renleed.
De gemeente bevestigde maandag een
bericht over het plan in De Tele
graaf.
De dierenpolitie, naar Amerikaans
voorbeeld, is een initiatief van het
vroegere LPF-Kamerlid Joost Eerd
mans, nu wethouder in Capelle. Het
plan in Capelle is een proef voor een
jaar. De ambtenaren die toezicht gaan
houden, moeten eerst nog worden op
geleid. Als de proef slaagt, is het mo
gelijk dat een
landelijke dierenpolitie wordt inge
voerd. (ANP)
Raskan Ed.1 2010

7

DE MILIEUFANAAT
Betty la Crois-Berends
Nu de vakantie langzaam maar zeker weer nadert, schieten mij weer vele dingen te binnen over de tijd wat wij op al onze
reizen met de katten meemaakten. Op bijna alle vakanties namen we een paar katten mee, vaak combineerden we dat met
een show maar ook zonder dat, namen we ze mee. Op reis zonder katten vonden we maar niets. In de winter gingen we
meestal naar Zwitserland, b.v. Martigny, Genève en Lausanne. In Lausanne kregen we diverse malen een prachtig appar
tement tot onze beschikking, dit behoorde toe aan een bevriende psychiater. De weekends bracht zij met haar moeder en
vriendin in haar buitenhuis door en wij hadden dan de hele verdieping voor onszelf en de katten. Als wij aankwamen waren
onze bedden al opgemaakt, de koelkast tot de rand gevuld en op een speciale kamer was alles voor ons gedierte in gereed
heid gebracht. Gelukkig heb ik met deze schatten nog steeds een goed contact, al ga ik in mijn eentje niet meer naar de
wintersport of naar shows. Ook naar Zuid Frankrijk namen we katten mee. Dikwijls vier stuks. We hadden nooit proble
men onderweg,
waar zoveel mensen over klagen. Geen gemiauw of ruzies. Alsof ze wisten dat dit een heerlijke tijd zou gaan worden met
veel aandacht en lekkere hapjes. Jarenlang hadden we daar een huisje. We durfden ze niet los te laten lopen maar in alle
vertrekken waren horren voor ramen en deuren. Ze kregen voldoende frisse lucht en lagen verzaligd voor de open ramen
of te zonnen op bed. Diverse malen gingen we met de autoslaaptrein, dan namen we er maar één mee; een hele coupé vol
katten zagen zelfs wij niet zo zitten. Als we gingen eten sloten we haar wel op uit angst dat misschien de conducteur binnen
zou komen en zij zou ontsnappen. Wat wel komisch was, was dat wij dachten dat wij de enige gekken waren die met een
kat gingen, maar toen wij uitstapten ontdekten we dat er minste zes katten deze reis gemaakt hadden. Altijd een hele troost
dat je niet de enige bent die zulke dingen doet. Ik kan iedereen aanraden zijn of haar kat(ten) mee te nemen; het is enig.
Het is oergezellig als je thuiskomt, of het nu na de wintersport of na het zwemmen in de stikhitte is, je diertjes zitten op je
te wachten. Op campings in Frankrijk zagen we diverse malen mensen die hun kat aan een lijntje bij de tent hadden. Dat
hebben we nooit gedaan. We vonden het toch te link, al is het stellig beter dan de kat niet goed verzorgd thuis te laten. Ik
verbaas me altijd over de nonchalance waarmee sommige mensen met hun dieren omspringen.
Van de vakantie in het verleden weer terug naar het heden. Op ieder gebied bestaan fanaten. Zo werd ik achterna gezeten
door een "milieu" fanaat. Ik had überhaupt geen idee dat ik achternagezeten werd. Dat ontdekte ik pas later. In dit dorp
moet je speciale vuilniszakken met opdruk hebben, alleen die neemt de vuilnisdienst mee. Tot mijn woede komt de wagen
niet langs mijn huis, dat vinden ze te ver, en ik ben verplicht om alle zakken vijfhonderd meter naar de weg te zeulen. Dat
is iedere week een hele klus, vooral zakken met kattenbakgrit zijn loodzwaar. Ik protesteerde menigmaal, maar iedereen
weet hoe de bureaucratie werkt (meestal niet dus). Dus sjouw ik iedere week eerst de zakken in mijn auto, laadt ze bij de
weg weer uit en dan maar hopen dat ze ze meenemen. Zo gebeurde 't ook die middag. Hierna reed ik naar de videotheek
om mezelf, na gedane arbeid, op een leuke film te trakteren. De hele weg reed er een auto vlak achter me. Ik gaf gelegenheid
om te passeren, maar daar maakte hij geen gebruik van. Via allerlei omwegen (overal éénrichtingsverkeer) kwam ik bij de
videotheek aan. Gelijk met mij stopte ook die auto. Ik knikte vriendelijk in de gedachte dat wij gelijkgestemde zielen waren,
beide op weg naar een leuke film. Nu dat "gelijke zielen" viel knap tegen. Hij kwam woedend op mij af en snauwde:
"Waarom smijt u vuilniszakken aan de weg? Ja, ik heb het wel gezien, dat was in Speuld." Stomverbaasd keek ik de man
aan en zei: "Daar ben ik helemaal niet geweest." Speuld is een buurtschap vele kilometers van mijn huis. "Mevrouw," siste
hij, "ontkennen helpt niet, ik heb u de hele weg gevolgd en ik heb Uw nummer opgenomen." Ik dacht steeds: "Waar heeft
die man het over?" Ineens drong ’t tot me door dat ik net mijn vuilnis aan de weg gezet had, maar dat had niets met de
plaats die hij noemde te maken. Ik vertelde hem dat ik inderdaad vuilnis aan de weg gezet had, maar niet op de plaats die
hij noemde, maar bij mijn
eigen huis. En dat ik daar door de gemeente toe verplicht werd. Hij woonde kennelijk helemaal niet hier in de buurt, maar
meende en vervuiler op het spoor te zijn. Tot geen prijs wilde hij gezichtsverlies
lijden en spuwde me bijna in het gezicht: "Als u maar weet dat ik dat ga controleren." "Ga Uw gang,"
antwoordde ik ijzig, "en ik wens u veel plezier." Toen knapte hij bijna en riep: "Plezier, plezier, wat u maar plezier noemt."
Hij stapte in zijn auto en scheurde weg. Hij voelde zelf wel dat hij afging als een gieter. Gelukkig zijn er altijd nog veel meer
leuke, dan vervelende mensen, een hele troost. Er valt nog heel wat af te lachen.
Vorige week was ik bij de dierenspeciaalzaak en op het moment dat ik binnen wilde gaan, stapte er een dame uit een auto
die ook dat plan had. We liepen samen naar de deur toen er geclaxonneerd werd. Ik dacht dat de bestuurder wilde melden
dat ze iets vergeten had, ik keek achterom en zag een hond op de bestuurdersplaats. Ik vroeg: "Doet Uw hond dat??" "Oh
ja," antwoordde ze, "dat doet hij altijd en als het wat te lang duurt, doet hij het weer." Om je te begillen. In diezelfde winkel
was ik pas weer (met veel dieren heb je ook veel nodig) en had mijn armen zo vol dat ik pak met hondenbrokken liet vallen.
Een vriendelijke meneer haastte zich het voor me op te rapen. Ik bedankte hem en was nog bezig in te laden toen hij ook
naar buiten kwam. In zijn auto zag ik wat bewegen en omdat hij mij zo vriendelijk had geholpen wilde ik ook iets aardigs
zeggen. "Zo," zei ik, "hebt u Uw hond ook meegenomen? "Nee," zei de man, "dat is mijn vrouw." Goddank had de man
een groot gevoel voor humor en stonden we samen te gillen van het lachen. Hoe toevallig sommige dingen gebeuren in het
leven, maar tien minuten later sta ik in de ijzerwinkel en wie komt daar ook binnen? Deze zelfde man dus. We grinnikten
al toen we elkaar zagen. Ik rekende af en wilde de winkel uitgaan (en echt niet expres) liet weer een pakje vallen, hij
draafde naar me toe, gaf me het pakje aan en hield de deur voor me open en zei: "Mevrouw mag ik voortaan Uw dienaar
zijn en misschien kan mijn vrouw dan als trouwe hond ons volgen?"
Uit Kattenkrabbels
Misschien is het nog verkrijgbaar
8
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Halfwatt, watt en megawatt
Door Diny Veldhuisen

In het Gelderse Laren zijn verpletterende sneeuwervaringen opgedaan.

Dit is de enige poging die Rhapsody gedaan heeft om kennis te maken
met de sneeuw. Geloof me, verder dan dit is hij niet gekomen. Hij is
omgedoopt in watt(je). (foto 3825 Yo El Reys Dvorak, roepnaam
Rhapsody)
Uriah deed ook een poging, maar let vooral op watt(je) en megawatt(je) zijnde Rhapsody en Beaufort achter het glas.
Voor Beaufort was dit al the limit!
(foto 3827)

3825

Ook Uriah gedroeg zich in eerste instantie als een halfwatt(je).
Eerst heel even in de sneeuw, o zo voorzichtig en zodra hij voelde
dat dat witte spul nat was, weer als een haas naar binnen.
Tijdens de volgende poging begon hij toch de lol van dat witte
3827
spul in te zien. Eigenlijk had hier een filmpje gemaakt moeten worden, maar die kunst ben ik niet machtig. Hij
sloeg als een gek aan het graven en rotzooien in de sneeuw. Proestend en likkend aan de sneeuw. In zn enthousiasme gooide hij het zelfs over
zichzelf heen. (fotos 3853 en 3867 Silfescian Xochipilli
Uriah)
Issie dapper of niet?
En ik?

Ik trek de uitdrukking
halfwatt snel in. Hij is
een kanjer!

385

3

Rhapsody kijkt nu iedere
keer of dat witte spul weer
weg is, zodat hij ook weer
naar buiten kan.
WATTJE!!

7

386

Toch is dit de meest comfortabele manier om te genieten van de
sneeuwpracht, met je gatje boven de verwarming en achter het
glas. (foto 3953 Uriah en Rhapsody voor het raam).
3953
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NEVER GIVE UP!
Vier kittens!
Een zwart zilver katertje als eerste,
een zwart zilver poesje, een sorrel
zilver katertje en een sorrel zilver
poesje: we vonden maar dat we geboft
hadden. Zo mooi tref je het zelden!
En ze groeiden als kool, de kinderen
van Aglaya Alba Byzoe, en Jo el Rey’s
Cool Charm, geboren in Somali Cat
tery Byzoe.
Prachtig schoon zilver, heerlijk on
spannen en vol vertrouwen en tevre
den waren ze.
Nieuwsgierig verkenden ze al snel
hun omgeving. Er waren meer katten
en een hond, en veel kinderen. Het
paradijs was ontdekt, en er werd
volop van genoten. De eerste hapjes
vlees, spannend!
Al snel aten ze als leeuwen, en groei
den voor onze ogen uit tot levendig
spelende bolletjes pluisvacht die door
de hele kamer stuiterden.
Een katertje – de zwart zilver, was
bijzonder gulzig: Hij was als eerste
klaar, en moest zijn geschrok met de
hik bekopen. Na een week werd het
hikken kotsen. Nu vonden we toch
dat we hem wat manieren moesten
leren, en gaven hem apart wat minder
eten in meerdere porties. Dat ging
beter. Een week later echter kwam het
hikken en kotsen terug. En toen op
een ochtend leek hij het echt benauwd
te hebben. Dat was raar, was er mis
schien iets anders aan de hand?….
Twee dagen later kreeg hij het heel
benauwd. Hij snakte naar adem, en
bleef dat ook houden. Hij kon zijn
eten niet uitspugen, maar begon te
schuimbekken. Het schuim kwam
zelfs zijn neusje uit, de ogen stonden
wijd open gesperd.
Direct naar de dierenarts dus. Geluk
kig heeft die altijd ruimte voor zulke
gevallen.
Zijn hartslag bleek daar heel onregel
matig. Het hart ging als een gek te
keer. Het dier leed zichtbaar vreselijk.
De eerst gedachte was: longemfy
seem! In dat geval konden we hem het
best zo snel mogelijk uit zijn lijden
helpen.
Nu stond mijn hart stil: Dat kon toch
niet! Als hij niet net gegeten had, was
er helemaal niets aan de hand met
Chodron. Hij speelde en ravotte met
de anderen alsof hij helemaal gezond
was!
12
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Omdat eten blijkbaar een sleutelrol
speelde, besloten we in elk geval nog
een longfoto te maken en een buik
holte foto. Hoe onaangenaam dat in
deze situatie ook voor hem was, we
wilden heel zeker weten wat er aan de
hand was voor dat we een besluit
zouden moeten nemen.
Op de longfoto was niets te zien. Wat
waren we opgelucht dat de eerste
diagnose dus niet juist was.
Op de buikholtefoto zagen we iets
raars: het leek wel of het voedsel dat
hij net gegeten had niet verder kwam
dan harthoogte.Toch was er geen
obstructie zichtbaar. We begrepen er
niets van. Maar omdat de benauwd
heden tot nu toe snel verdwenen
waren, hoopten we dat hij er dit keer
ook weer na een tijdje van af zou zijn,
hoewel het nu wel heel lang duurde.

Veel voor hem doen konden we echter
niet op dat moment.
We zijn daar gebleven. Na ongeveer
een uur leek het wat beter te gaan. We
besloten naar huis te gaan en contact
te houden met de dierenarts. We kre
gen en blikje heel zacht gepureerd
eten mee. Als hij zou herstellen
moesten we na een paar uur dit tot
vloeibaar verdunnen, en voorzichtig
proberen of een beetje hiervan wel
goed opgenomen werd, in de hoop
hem zo even in leven te kunnen hou
den tot we meer wisten.
De benauwdheid verdween lang
zaam. Opgelucht haalden we adem,
en Chodron speelde al weer met de
andere kittens. We zetten hem even
alleen met zijn moeder: drinken ging
goed. Gelukkig, zo kon hij in elk geval
niet uitdrogen! Die avond probeerde

doorstroom door de slokdarm, en
kreeg het dier het benauwd en een
onregelmatige hartslag. Omdat ook
bij ons kitten de voedseldoorstroom
op de foto zichtbaar op harthoogte
stagneerde, herinnerde de dierenarts
zich dit bijzondere geval.
We lieten nieuwe foto’s maken, nu
met wat met contract vloeistof aan
gelengd voedsel om goed te kunnen
zien wat er gebeurde. Inderdaad was
nu nog duidelijker de stagnatie te
zien. We besloten dat dit de meest
waarschijnlijke diagnose was.
Er waren twee opties: een einde
maken aan een leven dat anders heel
dramatisch zou worden en wel moest
eindigen met een lijdensweg (ook al
zou hij verder kunnen leven op vloei
baar eten, er zou beslist een dag
komen waarop hij ergens iets dikkers
te pakken zou krijgen, en dan de
verstikkingsdood zou moeten onder
gaan) of een heel riskante, kostbare,
zware operatie aangaan met onzekere
afloop. Het zou per slot mogelijk zijn
dat de diagnose niet correct was of er
konden misschien nog andere proble
men worden aangetroffen; de opera
tie zou te zwaar kunnen zijn en als hij
die al overleefde, kreeg hij misschien
verdere complicaties.
Ik herinnerde me een uitspraak van
een dierbare overledene: NEVER
GIVE UP!
we voorzichtig het nieuwe voer. Dat
ging meteen mis. De angst zat er weer
in: hoe moest dit verder?
De volgende ochtend probeerde we
het nog eens. Gelukkig behield hij wel
zijn eetlust, en wilde het nog eens
proberen. Tot onze grote opluchting
ging het nu wel goed! Het eten bleef
er in, en hij kreeg het niet benauwd.
Blijkbaar was er meer tijd nodig ge
weest om de voorraad voedsel die nog
in zijn slokdarm zat te verplaatsen…
Ook de daarop volgende voedingen
ging het goed. We kregen weer hoop.
Die middag belde de dierenarts: hij
had met verschillende specialisten in
het land contact gehad (dat had hem
nog heel wat uurtjes gekost) tot er een
zich herinnerde weleens een dier met
dezelfde verschijnselen te hebben ge
opereerd: toen bleek dat er iets mis
was gegaan tijdens de zwangerschap
(als foetus dus).
In het begin van de ontwikkeling in
de baarmoeder heeft de foetus nog

DYSFAGIE LUSORIA
Dysfagie lusoria wordt veroorzaakt door het samendrukken van de slokdarm door
verschillende vasculaire aangeboren afwijkingen. De vasculaire afwijkingen zijn
meestal een afwijkende rechter a. subclavia, een dubbele aortaboog of een rechter
aortaboog met een linker ligamentum arteriosum. Dysfagie kan manifest worden in
de kindertijd (of later) als gevolg van de arteriosclerotische veranderingen in het
afwijkende bloedvat. Een bariumslikfoto toont de extrinsieke compressie van de
slodarm aan, maar arteriografie is absoluut noodzakelijk voor de definitieve diagno
se. De meeste patiënten hoe qven geen behandeling, maar chirurgische interventie is
soms nodig.

twee aorta’s. Na verloop van tijd
wordt de ene afgestoten, en leeft het
dier met de ons bekende ene aorta
verder.
In dit geval was dat niet gebeurd: de
overbodige aorta zat er nog steeds.
Deze lag om de slokdarm heen.
Hierdoor kwamen naarmate het dier
groeide zowel de aorta als de slok
darm in de knel te zitten (steeds
strakker om elkaar heen gewonden).
Daardoor stagneerde de voedsel

Omdat Chodron verder een heel ge
zond sterk katje leek en we inmiddels
al zo veel van hem waren gaan hou
den, besloten we hem die laatste kans
te geven.
We hielden hem in leven met vloei
baar voedsel tot hij 14 weken was.
Wat was dat moeilijk voor hem, hij
had zo’n trek in het eten van broertje
en zusjes! Gelukkig ook voldoende
honger om met wat lange tanden toch
zijn eigen eten op te eten. Ondertussen
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genoot hij zichtbaar van zijn leventje
en werd door ons natuurlijk extra
geknuffeld en verwend. Dat alleen al
was de moeite van het proberen
waard!
De dag van de operatie brak aan. Met
lood in mijn schoenen nam ik afscheid
van hem bij de dierenkliniek.
Dr. K.L How, een heel goede specia
list in Den Haag, zou de ingreep uit
voeren. Hij nam er echt de tijd voor:
eerst de routine operaties, een pauze,
en dan met het hele team deze lange
re gecompliceerde ingreep.
Toen om 3 uur die middag de telefoon
ging durfde ik bijna niet op te
nemen…
Pas toen een opgewekte stem aan de
andere kant vertelde dat de ingreep
geslaagd was, voelde ik aan de ontla
ding hoe groot de spanning was ge
weest! De diagnose was inderdaad
correct geweest. Ze hadden de over
bodige aorta afgesloten en verwij
derd, en de slokdarm, die zich al die
tijd maar gedeeltelijk had kunnen
ontwikkelen, wat opgerekt.
Chodron had de operatie goed door
staan en was bij kennis. Hij was echter
wel erg zwak. Hij zou nog twee dagen
voor observatie bij de dierenarts blij
ven. ‘s Avonds ging hij met hem mee
naar huis, zodat hij hem in het oog
kon houden. Het waren twee span
nende dagen, maar alles verliep heel
goed en ik mocht Chodron ophalen.
Ik had een heel ziek katje verwacht,
maar tot mijn verbazing sprong hij uit
zijn mandje thuis, en liep meteen naar
zijn etensbakje. We moesten hem di
rect wat vaster voedsel gaan geven om
de slokdarm voldoende te stimuleren.
Het was een geweldig feest om hem
hier op te zien aanvallen: wat had hij
naar dat moment verlangd!
En het ging goed. Hij at weer goede
maaltijden van vers vlees. We hadden
een zusje van hem nog wat langer
thuis gehouden om er voor te zorgen
dat hij makkelijker weer geaccepteerd
werd. Dat werkte perfect. Zijn moe
der vond hem eerst nog een beetje raar
ruiken, maar zijn zusje vond dat geen
probleem. Er werd meteen al gestoeid
en gerend. Natuurlijk hield ik mijn
hart vast, maar het mocht van de
specialist, en ging allemaal goed. Nu
rook hij al snel weer vertrouwd, en
kon gewoon weer aanschuiven in de
melkfabriek.
Het was een wonder hoe snel de wond
genas. Na tien dagen, toen de hech

14
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tingen er uit mochten zag je er al bijna
niets meer van. Nog een paar dagen
later moest je goed kijken. Alleen de
kaal geschoren zijde en het zijn poot
je (voor infuus) maakte duidelijk dat
hier wat aan de hand was.
Al vrij snel mocht hij ook de brokjes
proberen. Dat had even tijd nodig. Je
kon merken dat die wat minder mak
kelijk doorgleden. Maar na een paar
dagen ging ook dat probleemloos.
Zijn arts verklaarde hem gezond, en
het moment was aangebroken om een
ander tehuis voor hem te vinden.
Als bij wonder melden zich twee hele
leuke jonge mensen die een klein
wildkleur poesje hadden dat graag
een vriendje wilde. Het klikte meteen.
Chrodron woont nu bij liefdevolle
mensen in een mooi huis met een
vriendinnetje, en straks in de zomer
een veilige tuin om lekker in te ravot
ten. Het kon niet beter.
Chodron is een Tibetaanse naam, en
betekend: Lichtleraar.

kater wordt, op tijd geneutraliseerd
worden. Voor zijn vriendinnetje zoe
ken we tegen die tijd een andere tijde
lijke man.
We hebben wel even moeten slikken
toen we afscheid van hem namen. In
dit bijzondere geval, waarin we zo
veel samen hadden meegemaakt, was
dat extra moeilijk. Maar we zijn er
zeker van dat hij in zijn nieuwe thuis
heel gelukkig gaat worden, en zullen
op de hoogte gehouden worden van
zijn verdere ontwikkelingen.
Omdat dit een zeldzaam geval is, wat
alleen door ons doorzetten goed ge
diagnosticeerd kon worden, vonden
we het belangrijk dat meerdere fok
kers er van hoorden. Misschien kruist
het ooit ook uw pad.
Wie weet hoeveel kittens al onnodig
overleden zijn omdat de diagnose niet
gesteld kon worden?
Een gewaarschuwd mens telt voor
twee!

Chodron met de operatieplekjes nog als korstjes zichtbaar.

Je kan wel zeggen dat deze naam goed
gekozen was (toen wij nog niets ver
moedden).
Licht en liefde zijn één in de Tibetaan
se traditie. Hij heeft ons geleerd dat
je met liefde (en moed) veel kan over
winnen als je niet opgeeft, en brengt
met zijn vrolijke wezen die boodschap
nu ook bij zijn nieuwe eigenaren over.

En verder:

Hoewel zijn probleem met zekerheid
niet door erfelijke factoren is ont
staan, nemen we geen risico’s. Ergens
ontstaan die namelijk toch ooit: Cho
dron zal, hoewel hij vast een mooie

Met vriendelijke groet,

Never give up!

Er bestaan ook wonderen!

Monica Mees.

Silfescian
SOMALI’S & ABESSIJNEN IN WILDKLEUR, SORREL & ZILVER
Huibert en Suzan Meijer
Bloemertstraat 14, 2011 JP Haarlem
Tel.: 023 - 532 17 74

W W W. S I L F E S C I A N . N L
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TER LEERINGH EN DE VERMAECK XIII
Zagato
Door Suzan Meijer
In de vorige aflevering ging het onder
meer over het Zagatoproof afsluiten
van ons binnenstadstuintje. Tijdens
wat herstelwerkzaamheden, die door
hem met grote interesse werden ge
volgd, ontdekte hij de mogelijkheid
om verder te kijken dan zijn huidige
wereld groot was. Ver is hij gelukkig
nooit gekomen omdat of wij of oplet
tende buren meteen ingrepen. Lief
roepen, schudden met een bus met
brokjes en Zagato kwam iedere keer
weer enthousiast terug. Het spannen
van een zwakstroomdraadje en dit
twee keer aanraken – is een filmpje
van; zie Silfescian Zagato op You
Tube – bleek voldoende om hem te
doen afzien van verdere pogingen. De
gazen piramide kon weer tot minder
opvallende proporties worden terug

gebracht. Het liefst zouden we dat
ook weghalen maar de sprong over de
dan overblijvende afzetting is te ge
makkelijk, zeker voor een dier die
deze mogelijkheid ontdekt en ge
proefd heeft. Zagato is al weer kitten
af; ruim een jaar oud maar hij heeft
nog geen last van zijn hormonen
dankzij het Suprelorinstaafje. We
hadden wel gehoord dat deze vrij dure
staafjes soms maar een paar maanden
werkzaam zouden zijn, maar hij en
zijn grootmoeder Tresca leven al
vanaf begin april vorig jaar pro
16
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bleemloos als castraten. Voor de tijd
dat het echt is uitgewerkt en hij op
vrijersvoeten mag, hebben we wel al
wat voorbereidingen getroffen: het
knieonderzoek en de DNA/PRA- en
de oogspiegeltest zijn al met goed
gevolg afgelegd. We willen nog wel,
gelijktijdig met de routine bloedtes
ten, zijn bloedgroep opnieuw maar
dan via bloed laten onderzoeken,
want de DNA-test gaf een uitslag die
niet compatibel is met die van zijn
vader.

neer zij naar buiten ging, wilde hij
haar volgen. Hij had het toen sneller
onder de knie dan wij het hem konden
leren. Zijn avances hebben er onder
tussen toe geleid dat rond 3 maart kan
bevallen van zijn kittens. We zijn heel
benieuwd naar dit nestje. Beide ou
ders hebben dan wel dezelfde kleur
slag maar ze hebben zo’n groot ver
schil in kleurintensiteit dat het erg
interessant zal worden om de ontwik
keling van hun kittens te volgen.

Jack

Juultje

Onze Jack had door het mooie weer
van de zomer en het najaar volledig
gemist dat er ook nog een andere
mogelijkheid was dan om via de keu
kendeur naar buiten te gaan en omdat
ik, softie als ik ben, deuren bijna altijd
direct voor de katten opendoe, leerde
hij dat ook lief voor een deur gaan
zitten wachten een manier was om
naar binnen of naar buiten te gaan.
Met wat hulp gebruikte hij tussen
door wel eens het kattenluikje voor
het tunneltje in de schuur, maar sys
tematisch was anders. Dat kon ook
niet, want tijdens krolse periodes van
Anches werd dat luikje soms afgeslo
ten en dat was erg verwarrend voor
onze student luikjesgebruiker. Maar
voor ieder probleem is een oplossing:
toen Anches oud genoeg was voor
haar eerste nestje trok zij met haar
krolse gedrag zijn aandacht en wan

In het vorige nummer stond het al
vermeld, het overlijden van onze
Juultje. Zij stond ooit in dit blad ter
gelegenheid van haar tiende verjaar
dag onder de titel ‘het liefste poesje
van heel de wereld en omstreken’. En
dat was het ook. Al onze dieren zijn
ons dierbaar en we houden niet van
het ene dier meer dan van het andere
maar woorden kunnen niet beschrij
ven hoe veel we dit poesje missen.
Wij hebben het voorrecht dat we meer
dan eens van de ontwikkeling van een
jong dier mogen genieten maar de
keerzijde is dat we ook meer dan eens
het verdriet moeten doormaken wan
neer we afscheid van een dier moeten
nemen. Het medeleven van al die
mensen om ons heen die Juultje heb
ben gekend, een nakomeling van haar
hebben, haar zelfs alleen via internet
kennen, is een enorme troost. Een van

ik me af waarom onze dieren, ook als
oudere castraten, eigenlijk nooit echt
overgewicht hebben. In tegendeel
zelfs – ze hebben vaak zo’n mooie
slanke lijn dat we ze ook als veteraan
kunnen showen. Genetische aanleg
speelt een hele grote rol maar onze
dieren stammen maar deels van een
zelfde familie af en ze kunnen niet
toevallig allemaal van ‘slankblijven
de lijnen’ afstammen. Voedingsge
woontes spelen een veel grotere rol.
Vanuit het verdriet om een huiskater
vroeger die jarenlang aan blaasgruis
Leed (met een hoofdletter) en onze
wens om zo’n lijdensweg nooit meer
te hoeven meemaken, heb ik me ver
diept in oorzaak en gevolg van deze
kwaal. Een van de redenen is een te
kort aan vocht waardoor de urine te
de mensen die Juultje goed heeft ge
kend en meerdere malen op de foto
heeft gezet, is Angela de Reuver. Zij
heeft van de laatste foto van Juultje
waarop nog niet zo duidelijk zicht
baar was dat zij ziek was, een hele
prachtige fotobewerking gemaakt.
Doordat haar conditie afnam, zat
haar vacht helemaal niet en ik had
haar vacht net lekker opgefrist met
rijstzetmeel toen ik deze foto maakte.
Aan haar houding was te zien dat dit
haar goed had gedaan.
Soep
Hebt u ook de Teleacuitzending over
voeding en gezond gewicht gezien?
Vooral het soepverhaal is me bij ge
bleven. Voor een onderzoek kregen
twee groepen militairen exact dezelf
de hoeveelheid voedsel. Het enige
verschil was dat de ene groep er een
glas water bij kreeg en dat voor de
andere groep van dezelfde maaltijd
met dat glas water een soep was ge
maakt. De soldaten kregen dezelfde
hoeveelheid activiteiten en na een
aantal uren werd met een scan geke
ken in hoeverre hun magen leeg
waren en werd er gevraagd of ze al
weer trek hadden. Wat bleek: de
magen van de mensen die de soep
hadden gegeten waren nog lang niet
leeg terwijl de andere groep al lang
weer aan een nieuwe maaltijd toe was.
Nu moet ik zelf ook de nodige moeite
doen om mijn gewicht onder contro
le te houden vandaar dat dit soort
programma’s door mij met grote in
teresse worden gevolgd. Met deze
informatie in mijn achterhoofd vroeg

niet stellen maar het feit ligt er wel.
Mét het bijkomend effect dat ze door
een langer voldaan gevoel in hun
magen minder kwetsbaar zijn om te
zwaar te worden. Ik ben er maar wat
blij mee dat we onze dieren naar be
hoefte kunnen laten eten en niet als
haviken moeten waken dat er één niet
onbedoeld te veel binnenkrijgt. De
kat die genoeg heeft gegeten, loopt bij
het eten weg en wie meer nodig heeft,
eet nog een tijdje door. Is het eten te
snel op dan maak ik er nog wat bij of
krijgen ze later een tussendoor maal
tijdje. Een zwangere poes lust graag
een tussendoortje en opgroeiende
kittens krijgen afhankelijk van hun
leeftijd ook extra maaltijden. Iets lang
laten staan als brokjes doe ik nooit
vanuit de gedachte dat de dieren in de
natuur ook niet naast een koud buffet
leven en doorlopend zonder er maar
enige moeite voor te hoeven doen, 
kunnen blijven dooreten. Ik heb ui
terlijk de ‘lijnen’ van ons huidige
tiental even kritisch bekeken – alleen
de jeugdige Zagato is wat aan de
mollige kant maar dat noemen we
puppyvet. Als de Suprelorin uitge
werkt raakt en zijn hormonale ont
wikkeling op gang komt, wordt hij
vast weer een slanke jongeling. Oude
re castraten met overgewicht laten
afvallen lukt vaak niet en daarom zijn
we zo blij met dit effect van het soep
dieet. Wie weet nemen we zo’n slanke
veteraan mee naar de komende ras
special in Alkmaar.

Sijntje tuigje

lang in de blaas blijft en kristallen kan
gaan vormen. Sinds die dag krijgen
onze dieren extra vocht door hun
eten. Door de fokster van onze eerste
rashond in 1979 was ik al op het spoor
van de versvleesvoeding gezet en be
stond de helft van de kattenmaaltij
den uit vlees met een klein beetje extra
gare witte rijst én veel vocht. Ook
mengde ik lauw water met het blik
vlees. Na de ontdekking van de
KVV’s als Carnibest en Haaksbarf
werden er ‘rauwvleessoepjes’ geser
veerd. Of al dit vocht werkelijk de
reden is waarom we na Droppie/Gip
sy (hij had twee namen) dertig jaar
lang geen nieuw blaasgruisslachtoffer
hebben gekregen, kan ik natuurlijk

Nieckje pianospelend
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Showuitslagen
Groningen 13-12-09 & Haarlem 17-01-10
tekst Arnold Vermeulen

Silfescian Tara Mio Grace

SOM n - 11 Jeugdklasse 6 - 10 mnd Poes

M 13-12-09 Groningen

Ziva Sadie van Swising

U1 NL.FE.L08.002.3

U2

Geb: 8-2-2008
Ch Maverick of Timbavati (ns) X GIC Unique Van Bois Le
MU.L09.SOM.010.1 Geb: 27-3-2009
Ch Manubi von Torremolinos (n) X Lalima d Affranchi (o) Duc (n)
Fokk. Suzan Meijer-Miedema. Eig. Charlotte Lablans
Fokk. R.W.H. Singels. Eig. A. van Swinderen

Met dank aan inschrijfburo Mundikat.
Keurmeesters
Elisabeth Raab-Andersson.
ABY o, SOM ns
Mw. A Kneifel
ABY n, SOM n SOM n - 04 Gr.Int Premior Klasse Poes
SOM os - 11 Jeugdklasse 6 - 10 mnd Kater
GIP/GIC Unique Van Bois Le Duc CAPS, NOM, BIV Van Doekosjkas Spring Jumper
Aruna Samwise Gamgee

U1

U1 GIP/EC Moonschea Sungolds Firesong (SOM o) X

Aruna Lady Éowyn of Ithilien

U2

U1

SOM n - 11 Jeugdklasse 6 - 10 mnd Kater

FE.L01.SOM.019.1

NL.FE.L09.SOM.002.2
Geb: 21-3-2009
Yo el Reys Cool Charme (os) X Van Doekosjkas Yara
NL.FE.L09.SOM.004.2
Geb: 9-5-2009
Lorenza Ravenna Tesoro Turco (n)
Kathlena (os)
IC Shibelis Gharib (n) X Dakini Bhagini Shanti (ABY n) Fokk. R. v.d. Crommeacker. Eig. Huibert en Suzan Meijer. Fokk. Helga Bruggink-Pennekamp. Eig. Huibert en Suzan
Fokk. /. Eig. Lammijne Redeker & Ester Overman
Meijer.
SOM n - 10 Kastratenklasse Kater
SOM n - 11 Jeugdklasse 6 - 10 mnd Poes
Geromino-Indy Of Candymoor
CAP, NOM ABY n - 09 Open Klasse Poes
Aruna Arwen Undómiel
U1 BIV NOM BEC2109674
Jethros Rani
CAC, NOM
Geb: 19-1-2007
NL.FE.L09.SOM.004.1
Geb: 9-5-2009
WC* Scheriat-El-Bebir Ischtar (n) X GEC* Malindi von
NL.FE.L09.ABY.002.1
Geb: 21-2-2009
IC Shibelis Gharib (n) X Dakini Bhagini Shanti (ABY n) Torremolinos (o)
IC Berenetto Banderas (n) X Jethros Sinja Moça (n)
Fokk. L. Redeker. Eig. S Kops Hagedoorn
Fokk. Bettina Bauer. Eig. J. Workum-Visser
Fokk. /. Eig. Truska Otte
SOM n - 11 Jeugdklasse 6 - 10 mnd Poes
SOM n - 10 Kastratenklasse Poes
ABY n - 11 Jeugdklasse 6 - 10 mnd Poes
NL.FE.L09.SOM.004.3
Geb: 9-5-2009
IC Shibelis Gharib (n) X Dakini Bhagini Shanti (ABY n)
Fokk. /. Eig. Lammijne Redeker

Geb: 26-12-2001

Isabella Ischia Amici di Lucino

CAP

Detrevandes Crazy LilThing

NRKV 2006-0549
Geb: 13-8-2006
MU.L09.ABY.013.2 Geb: 28-4-2009
Angeli Rico Amici di Lugino (n) X IC* Aïcha Agilita Amici GIC Clarion LittleManTate of Detrevande (n) X Vildt Toshi
di Lucino (o) Fokk. M. Wal. Eig. Piet & Mata de Haan på Detrevande (n)
Fokk. /. Eig. A.A.S. v. Elmpt
SOM ns - 09 Open Klasse Poes
SOM a - 12 Jeugdklasse 3 - 6 mnd Poes
Silfescian Ulicke Unagh
U1 Dayas Zaphira
U1 ABY o - 11 Jeugdklasse 6 - 10 mnd Kater
NL.FE.L08.SOM.005.2
Geb: 16-4-2008
Galoubi Koschkas Red Pjotr
U1, NOM
20-08-09 Geb: 20-8-2009
Ch Maverick of Timbavati (ns) X Silfescian Onca Orchid
Hamisch van Wu Wei (p) X Ch* Ruth of Kilombero Valley MU.L09.ABY.019.2 Geb: 15-7-2009
(n) Fokk. Suzan Meijer-Miedema.
(a) Fokk. /. Eig. Ageya Melse
Riverfern Sangiovese (o) X Gitachos Viola (n)
Eig. F. Warmink & H.N.Jonk
Fokk. /. Eig. Jos H v. Houtum.
SOM a - 10 Kastratenklasse Kater
SOM ns - 10 Kastratenklasse Kater
Noël Banjer van Golgonda
CAP

Van Doekosjkas Silver Minstrel

CAP FE.L07.SOM.010.1

NL.FE.L08.SOM.007.1
Geb: 12-6-2008
Yo el Reys Cool Charme (os) X Moonshea Moonlight
Iceshadow (ns)
Fokk. Helga Bruggink-Pennekamp. Eig. Ester Overman
ABY n - 07 Champion Klasse Kater

Jethros Isra Kahlo

Geb: 22-12-2007
Geronimo-Indy of Cadymoor (n) X Ch Bambi v Golgonda
(ABY n)
Fokk. J. de Heij. Eig. J. Workum-Visser

SOM o - 10 Kastratenklasse Kater

Sweet Sensations Kingston

CAP

CACIB NOM FE.L08.SOM.012.3

Geb: 10-9-2008
EC* Zucchero Gino Tesoro Turco (o) X Isabella Ischia
Amici di Lugino (n)
Fokk. /. Eig. Piet & Mata de Haan

MU.L08.ABY.018.2 Geb: 14-4-2008
IC Jethros Justo Benedetti (n) X jethros Princess
Alexandra (n)
Fokk. Truska Otte. Eig. Elsbeth Krabbe.

SOM o - 10 Kastratenklasse Poes

ABY n - 09 Open Klasse Kater

Lalima DAffranchi

DK* Sundisk Givenchy Extravagance

CAP

CAC NCT 2007-6267
Geb: 26-4-2007
FDLO 154722
Geb: 14-5-2008
IC Scheriat-El-Kebir Ischtar (n) X Ch* Sharmilla Coch
Lalimas Color Magic (n) X Baton Rouge Miracle Beach of dAffranchi (ABY o)
Sundisk (n)
Fokk. Ingrid Nuijten.. Eig. A. van Swinderen
Fokk. Lis Dahlstrom. Eig. G.G. Besselink-Boermann
SOM o - 17 Veteranenklasse Poes
ABY o - 09 Open Klasse Kater
Silfescian Juliëtte Fortuna
VETERAAN 1, NOM

IJssellands HNY Jouri

NL.FE.L08.ABY.003.1
Geb: 16-8-2008
Fa-Ying Dante Di Firenze (n) X IJssellands Sharans
Happy New Year (n)
Fokk. /. Eig. G.G. Besselink-Boermann

CAC

F 17-01-10 Haarlem

Keurmeesters
Met dank aan inschrijfburo Felikat.
Linda Knyova
SOM n, ns, os, ABY o
Ad de Bruijn.
Veteranen
Eric Reijers.
ABY n, SOM a, o
SOM n - 05 Int. Champion Klasse Poes

IC Korfavori Tresca Si Shirezah

CACIB

FE.L06.SOM.003.3 Geb: 11-2-2006
Kisompas Casimiro (n) X Ch Silfescian Lazy Lizzy (n)
Fokk. Sofie de Lint. Eig. Huibert en Suzan Meijer.
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FE.L02.SOM.002.4 Geb: 5-1-2002
GIP/EC Moonschea Sungolds Firesong (SOM o) X GIC
Silfescian Urszis (J)Uliette (os)
Fokk. Suzan Meijer-Miedema. Eig. Astrid en Iris Koch
SOM ns - 07 Champion Klasse Poes

Ch Silfescian Shabanou Raiza

CACIB

FE.L07.SOM.006.1 Geb: 30-4-2007
Van Doekosjkas Gotic Star (ns) X Silfescian Kadima
Kirana (ABY ns)
Fokk. /. Eig. Huibert en Suzan Meijer.
SOM os - 09 Open Klasse Poes

Baringa Binah Byzoe

CAC, BIV

NL.FE.L08.SOM.016.2
Geb: 24-11-2008
Yo el Reys Dvorak (os) X Yo El Reys Bodile Busingye
(os) Fokk. M.O. Mees.. Eig. Inge Enthoven

Showagenda

F. 28-03-2010 HazerswoudeBoskoop
M. 04-04-2010 Arnhem
M. 05-04-2010 Arnhem
F. 16-05-2010 Alkmaar

Rasspecial in
Alkmaar
M. 13-06-2010 Boxtel

F. 12-09-2010 Schiedam
M. 17-1-2010 Gorredijk
F. 14-11-2010 Rijswijk
M.12-12-2010 Groningen
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Indien onbestelbaar retour: Ambonstraat 86, 1782 SK Den Helder

RASSPECIAL VOOR DE ABESSIJN & SOMALI
OP DE FELIKATSHOW IN ALKMAAR

op 16 mei 2011
IN SPORTHAL DE MEENT,
TERBORCHLAAN 301 (westelijk van de randweg) ALKMAAR
Het is traditie dat er op de specials altijd iets georganiseerd wordt waardoor het voor exposanten en
publiek aantrekkelijker is om in te schrijven of om als geïnteresseerde bezoeker te komen.
Deze keer is gekozen voor de mogelijkheid van een Best-in-Show verkiezing binnen het ras. De winnaars
van deze competitie doen daarna ook nog mee voor de BIS in de gebruikelijke competitie met alle andere
rassen van rasgroep III. Raskan stelt het bijzonder op prijs om naast de huidige bekende dieren ook die dieren die eerder als show- en fokdier bekendheid genoten als veteraan op deze special terug te zien. En
natuurlijk heel veel debutanten. Om deze dag voor iedereen mogelijk te maken , willen wij indien
gewenst de onervaren eigenaren met raad en daad
bijstaan. Vaak kan de fokker van uw kitten u al voldoende op weg helpen maar mocht dit niet lukken,
begin dan bij deze webpagina speciaal voor mensen
die voor de eerste keer gaan showen op de website
van Nanda Alstede.
http://www.scarlettini.nl/katje_showen.htm (Zie ook
www.Raskan.nl) Daarnaast kunt u bij de mensen van
Raskan en bij de deelnemers van de emailgroep voor
de liefhebbers van ons ras (ruim honderd) met uw
vragen terecht. Een berichtje naar ABYSOM-nlowner@yahoogroups.com is voldoende.

Meer informatie over deze show, de voorwaarden, het
inschrijven en de tarieven zijn te vinden op
Felikat.org. In de catalogus
komt een stukje rasinformatie met wat fotos en de
mogelijkheid om te adverteren. Ter gelegenheid van de
special kunt u voor slechts
vijf euro een kleine advertentie plaatsen om uw cattery onder de aandacht te
brengen. Er is alleen plaats
voor de essentiële gegevens
als catterynaam, ras, specialiteit, adres- en internetgegevens.
Opgave uitsluitend via penningmeester@raskan.nl

20

Raskan Ed.1 2010

