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Silfescian Shabanou Raiza
Somali zwartzilver, geboren op 30 april 2007
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Beste Raskanners,
Hopelijk heeft u allemaal genoten van deze lange zomer en van een
welverdiende vakantie. De mooie dagen zijn gelukkig nog niet helemaal voorbij, al komt de herfst er nu onverbiddelijk aan. Maar dat
betekent niet dat we hier stilzitten bij de redactie. U heeft dit jaar
nog twee afleveringen tegoed van uw clubblad, waaronder het kerstnummer. De gevulde speculaas ligt alweer in de winkels en dat
werkt hopelijk inspirerend. Want wat we graag van u zouden ontvangen in de komende weken zijn stapels fotos en verhalen van uw lievelingen die in kerstbomen klimmen, met de versieringen voetballen
of op andere manieren hun eigen invulling geven aan de feestdagen.
Dit is het eerste kerstnummer dat vrijwel volledig in kleur verschijnt,
dus leef u uit! U kunt een en ander sturen naar redactie@raskan.nl.
Wat we ook dringend nodig hebben zijn goede fotos van Abessijnen
voor de voorplaat!
In dit nummer treft u onder meer een verslag aan van de tweedaagse
jubileumshow van Felikat in Schiedam. Raskan was daar behalve
met de gebruikelijke clubstand vertegenwoordigd met een speciale
fotoreportage van ons ras. Om u inzicht te geven in de ontwikkeling
van ons ras is een stuk over de rasstandaard uit de oude doos
geplaatst naast de huidige standaard. Ook vaste items als de brief
van Bibo en de Bende van de van Boetzelaerlaan ziet u weer terug,
aangevuld met een aantal faits divers uit verschillende bronnen.
We hopen dat u veel plezier beleeft aan dit nieuwe nummer!
De Raskan-redactie

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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Jubileumshow van Felikat te Schiedam 2009

Dit jaar bestaat Felikat 75 jaar en dat moest natuurlijk gevierd worden. Nu vind ik de eerste show van het nieuwe tentoonstellingsseizoen altijd de meest leuke. Niet alleen door deze vaste locatie voor de septembershow - de hal is lekker ruim en
over het algemeen is de luchtkwaliteit ook niet slecht - maar vooral omdat je na de zomerstop met veel mensen weer wat
bij te praten hebt. In het pre-internettijdperk speelde dit nog sterker. Tegenwoordig worden veel contacten via de e-mailgroepen en fora onderhouden. En deze keer had alles ook nog eens een feestelijk tintje. De organisatie had gevraagd of de
exposanten voor groene gordijntjes en een feestelijk versierde kooi wilden zorgen. Die groene gordijntjes waren het probleem niet. Dat zijn die van ons toch al; alleen had ik de bijbehorende slingertjes in de kast laten liggen. Gelukkig kregen
we een herkansing want deze keer was de Schiedam ter gelegenheid van het jubileum een tweedaagse show en waren onze
kooien de tweede dag dus wel kleurrijk versierd.
Een ander extraatje was de geboden gelegenheid aan de rasclubs om behalve via de clubstand het ras extra onder de aandacht te brengen door het ophangen van een aantal foto's. Ons ras steekt al af tegen de meeste andere door de intense
kleur, maar al die foto's bij elkaar op het scherm maakte helemaal duidelijk dat de Abessijnen en Somali's een kleurrijk
volkje zijn. Helaas bleek het niet mogelijk de vellen met foto's met touwtjes op te hangen en moesten we ons behelpen
met plakband. Dit overleefde de nacht niet en 's morgens lag het meeste op de grond. Alleen Ducktape was nog bruikbaar
voor een betere bevestiging. Dit en de opgelopen beschadigingen op sommige foto's maakte de collage er niet mooier op.
En wie jarig is trakteert! Dankzij de sponsor zaten er in de tas met cadeautjes die door de organisatie aan de exposanten
werden uitgedeeld ook lasermuisjes. Ik heb net weer een speelsessie achter de rug. Dat kleine dansende rode lichtje over
de vloer en de muren blijft onweerstaanbaar voor jong en oud. Dit speeltje bewijst hier ook zijn diensten als afleidingsmanoeuvre bij de introductie van een nieuwe aanwinst in de groep, die door één van de bewoners, nota bene zijn eigen aanstaande, niet bepaald hartelijk welkom wordt geheten. Met drie opgroeiende Somali's tussen de zes en tien maanden en
drie kittens van drie maanden is het succes van het laserlampje verzekerd maar zelfs 'de ster van de Schiedamshow', de
veteraanpoes Nieckje kan dit rode stipje af en toe niet weerstaan en gaat er achteraan.
De hoofdpersonen van de show zijn natuurlijk de katten. Elders in dit blad staan de volledige catalogusinformatie en de
uitslagen. Op de zaterdag waren zes Somali's en elf Abessijnen ingeschreven waarvan negen Abessijnen acte de présence
gaven. In beide variëteiten was deze dag een dier als veteraan ingeschreven: de wildkleur Abessijn IP Lieverdan's Nerus
van Marian Springvloed en onze eigen Nieckje, de wildkleur Somalipoes IC/GIC Unique van Bois le Buc. Nerus was op
de zaterdag de Abessijn die het ras vertegenwoordigde bij de rassenpresentatie door de keurmeester Stephe Bruin.
Foto: Jeanet Stassen
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De vertegenwoordigster van de Somali's was die dag IC
Korfavori Tresca di Shirezah, een kleindochter van de veteraanpoes Unique. Op de zondag werd wederom tijdens de lunchpauze van de keurmeesters zo'n presentatie gehouden, waar Stephe
Bruin wederom haar rustpauze voor opofferde. Deelnemers van
ons ras waren deze keer een sorrel Abessijn van Truska Otten,
SC Jethro's Gati Benedetti, en de blauwe Somalikater Ferox
Caesius Comitis van Bianca van den Berg.
Zondags waren er elf Somali's en twaalf Abessijnen aanwezig.
De exposanten met andere rassen hebben wel gemerkt dat vooral de Abessijnen het heel erg goed deden. Tijdens de Best-overBest in groep III waren meer dan de helft van de deelnemende
dieren Abessijnen! Helaas waren mijn foto's van deze verkieFoto: M. Lebbink
zing van een te slechte kwaliteit om hier te plaatsen.
Wegens vakantie van de standbeheerders werd de rasclubbstand deze keer waargenomen door invallers, die voor
Somalifans tegen een leuk Somalihebbeding aanliepen: een partijtje bekers met een Somalietje erop. Tijdens de volgende
show, Rijswijk in november, zitten ze vast in de collectie. Wat dan hopelijk ook in de collectie zit, zijn ansichtkaarten van
de meeste foto's van de fotocollage die deze show het scherm sierden. Dus kom eens bij de clubstand kijken voor een hebbeding of een praatje.
Suzan Meijer-Miedema

Aannemers van sloop-, asbesten grondsaneringen sinds 1933

P. Slee & Zn. B.V.
Heining 8
1047 AG Amsterdam
Tel. 020-4975311
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DE BENDE VAN DE
VAN BOETZELAER
LAAN VI
FLAVIA
Rudolphine Eggink
Daar mijn laatste twee columns ge
heel gewijd waren aan onze heren van
vier, het nest van wildkleur Somali
heren dat Nea vorig jaar in de nacht
Halloween ter wereld bracht, zou je
bijna vergeten dat ons huishouden in
die tijd ook nog eens verrijkt werd met
een aanbiddelijk zwart-zilveren So
malimeisje, dat we Flavia doopten.
Daar Flavia’s dertiende verweekdag
samen viel met de geboorte van die
vier druktemakers bleef ze nog een
paar weken langer bij haar vader,
moeder, broertje en zusje, nichten en
neven, ooms, tantes, blikopeners en
wat dies meer zij. Want mevrouw
komt uit een grote familie. Ze is een
dochter van Maverick en daar heb ik
wat mee. Die grote slungel is de beste
katermoeder die je kunt bedenken en
kan eigenlijk met al zijn soortgenoten
goed opschieten. Hoe meer zielen hoe
meer vreugd, lijkt zijn motto te zijn.
Via haar mama Shabanou stamt
Flavia bovendien door beide groot
ouders in directe lijn af van mijn eer
ste zwart-zilvertje Fulvia en mijn lieve
Gigi. Ze verenigt dus nogal wat in dat
kleine lijfje.

Flavia werd het eerst met ome Nardi
in contact gebracht en hoewel ze hem
best een beetje eng vond in het begin,
was het ijs al heel snel gebroken.
Nardi vond haar meteen al geweldig
en die twee werden dan ook binnen
de kortste keren dikke vriendjes.
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Flavia kon zich mooi verschuilen
achter de brede rug van onze rooie,
want een held is ze niet bepaald. Bij
het minste of geringste gaat ze eerst
haar vege lijf redden onder een stoel
of bank. Tegelijkertijd is ze razend
nieuwsgierig, dus lang houdt ze het
daar niet uit. Eerst zie je een paar
grote ronde ogen onder het meubel
stuk vandaan gluren en vervolgens
komt ze er maar weer helemaal onder
vandaan. Maar ze kan ook zo weer
terug schieten. Het is leuk kiekeboe
spelen met haar.
We hadden verwacht dat ze Nea mooi
zou kunnen helpen met de verzorging
van de kleintjes, maar dat pakte even
anders uit. Op een ochtend kwam
Nea onverwachts mijn slaapkamer
binnen, zag Flavia ongegeneerd in de
klimboom liggen (Nea’s klimboom!)
en begon er op los te timmeren. Flavia
spoot weg en bracht zich in veiligheid.
Nea’s houding veranderde helaas
niet, dus besloten we ze in ieder geval
apart te houden tot de jongens het
huis uit waren. Gelukkig hebben we
een groot huis en konden alle partijen
voldoende de pootjes strekken. Nardi
pendelde als goed ambassadeur heen
en weer tussen zijn beide dames. Die
leed er nog het meeste onder, want die
heeft de pest aan dichte deuren. Hij is
van mening dat zijn volledige territo
rium te allen tijde voor hem beschik
baar moet zijn.
Flavia groeide voorspoedig op en
ontpopte zich tot een buitengemeen
eigenwijs stuk vreten met een meer
dan gemiddeld goed stel hersens en
een duidelijk eigen willetje. We heb
ben gemerkt dat stemloze katten,
zoals Nea, ook zo hun voordelen
hebben. Flavia is namelijk allesbehal
ve geruisloos. Zij laat voortdurend en
luidruchtig van zich horen door mid
del van een indringend gepiep en geieuw. Eerst dachten we nog dat het
geluid wel wat dieper zou worden met
de leeftijd, maar dat was mis. Inmid
dels is Flavia ruim een jaar en heeft
ze alleen op technisch gebied vooruit
gang geboekt, hetgeen wil zeggen dat
ze haar gepiep nu heel kundig kan
moduleren en haar adem bijzonder
lang is geworden. Ze weet precies
duidelijk te maken wat ze wil, spelen,
likjes boter, biefstuk, knuffelen of
gewoon even niks. Een schootkat is
ze allerminst, daar heeft ze het veel te

druk voor, maar een vrijpoes wel
degelijk. Ze is altijd in de buurt en
zoekt veel contact. Ze vindt het heer
lijk om je te komen storen achter de
computer en ze kan spinnen als de
beste. Ze heeft zichzelf in no time
leren apporteren, maar ze doet dat
om onduidelijke redenen alleen met
wuppies.

Evenals Nardi en Nea, vindt Flavia
het heerlijk in de tuin. Ze boft dat we
zo’n goede zomer gehad hebben en we
allemaal veel naar buiten konden. Ze
heeft me daar wel bezig gehouden. Ik
dacht dat Nardi onze grote ontsnap
per was, maar zij kan hem nog een
lesje leren. Nardi lijkt inmiddels te
vreden te zijn met zijn tuin en hoeft
niet meer zo nodig een uitgang te
vinden, maar Flavia is nog vol en
thousiasme over de grote wijde we
reld daarbuiten. Op een goede dag
liep ze dan ook plotseling zomaar aan
de verkeerde kant van de afrastering
en moest mijn echtgenoot naar de
buren om haar daar van het tuinhuis
je te plukken. Iets wat ze zich overi
gens zonder problemen liet welgeval
len. Het bleek dat ze via een dunne
tak van de hulstboom over het gaas
was gewipt, iets wat haar beide zwaar
dere soortgenoten haar niet na kun
nen doen. De hulst is inmiddels wat
bijgesnoeid en het gaas wat verder
uitgebreid. Tot nu toe is het voldoen
de gebleken, maar ik laat haar nog
maar niet zonder toezicht in de tuin.
Ze is zo supersnel! Ze moet haar
energie maar even kwijt binnen eigen
domein en dat doet ze het liefst door
met Nardi te spelen en te racen
Hoe ouder ze werd, hoe meer Flavia
uiterlijk op haar vader begon te lijken.

krolsheden en geen nare bijwerkingen
door de pil. Het geeft alleen geen
honderd procent bescherming tegen
zwangerschap, maar daar Nardi een
je-weet-wel-kater is, geldt dat be
zwaar voor ons niet.

Alleen haar amber ogen heeft ze van
haar moeder. Onvermijdelijk kwam
de dag waarop ons kitten een dame
werd en ook dat heeft ze luid en dui
delijk laten weten. Wat kan die jode
len, zeg! Maar omdat ze echt veel last
leek te hebben van haar krolsheden
en we voorlopig nog even geen tijd
hebben voor een nestje, hebben we bij
de twee dames een staafje Suprelorin
laten plaatsen, dat een stofje naar de
hersenen stuurt waardoor ze niet
meer krols worden. Ik heb nu twee
nep-castraatjes compleet met een
dikke vacht en zwabberbuikje. De
werking duurt een tot anderhalf jaar
en daarna zijn ze weer klaar voor
eventuele echtgenoten. Ik moet zeg
gen dat ik het in ons geval een gewel
dige oplossing vind, geen stress door

Met Nea is ze tot haar grote verdriet
nog steeds geen vriendjes geworden.
Ook na het vertrek van haar zonen
moest deze niets van die brutale
nieuwkomer hebben. Dat betreurt
Flavia ten zeerste, want die heeft net
als haar vader graag veel soortgeno
ten om zich heen en ze is dol op spelen.
Toen ze hier net was kon je duidelijk
merken dat ze haar familie miste. Zij
wil heel graag vriendschap sluiten en
geeft dat te kennen door af en toe naar
Nea te koeren. Aan haar zal het niet
liggen, het is Nea die de boot afhoudt
en lelijk doet. We zijn nu met behulp
van het Kattengedragsadviesbureau
bezig aan een langdurig traject van
gewenning door ze iedere dag min
stens één keer op een vast tijdstip aan
weerszijden van een deur te laten eten.
We boeken heel langzaam verbete
ring en de deur staat inmiddels wijd
open tijdens deze oefening, terwijl de
dames tot op 25 cm afstand van el

kaar genaderd zijn. Nog even en ze
eten uit elkaars bakje. Nea is duidelijk
een stuk minder nerveus dan in het
begin, maar toch nog steeds erg op
haar hoede. Dat betekent dat er nog
steeds veel te veel deuren gesloten zijn
in huis en dat we een strak schema
hebben van katten rouleren zodat
iedereen aan zijn of haar trekken
komt. Ondanks het feit dat het alle
maal tergend langzaam gaat, heb ik
goede hoop dat het nog eens goed
komt. Het is wel een goede oefening
voor ons geduld! Maar we zouden er
niet aan moeten denken ons kleine
kwikzilvertje te herplaatsen, daar
voor heeft ze zich veel te diep in ons
hart gewurmd.

Silfescian

SOMALI’S & ABESSIJNEN IN WILDKLEUR, SORREL & ZILVER
Huibert en Suzan Meijer
Bloemertstraat 14, 2011 JP Haarlem
Tel.: 023 - 532 17 74
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Hoge bloeddruk: het meest onderschatte medisch probleem van de
kat.
door dierenarts Chris Polanen
'Wat? Gaat u de bloeddruk van mijn kat meten?' Als dierenarts Chris Polanen de bloeddruk meter te voorschijn haalt en
een manchet om de poot van de kat doet, zijn de meeste katteneigenaren verbaasd. Er wordt ook vaak gelachen. Bloeddruk
meten is bij de dierenarts nog niet zo gewoon als bij de huisarts. Het is pas een jaar of tien geleden dat de diergeneeskun
dige wereld de bloeddrukmeting accepteerde. Veel dierenartsen hebben dus pas na hun studie kennis gemaakt met het
verschijnsel hoge bloeddruk.
Nog geen routine
Momenteel zijn dierenartsen nog verdeeld in twee kampen. Zij die regelmatig de bloeddrukmeter pakken en zij die dit (nog)
niet zien zitten. Onder wetenschappers bestaat er echter allang geen twijfel meer. Hoge bloeddruk komt bij oude katten
veel voor en richt enorme schade aan. Gezien de dramatische gevolgen van hoge bloeddruk, is een gezondheidscontrole
van een oude kat niet compleet zonder bloeddrukmeting.
De meestgestelde vragen over hoge bloeddruk bij de kat:
Wat is de oorzaak van hoge bloeddruk?
Oude katten met een te hard werkende schildklier of slecht werkende nieren hebben een grote kans op het ontwikkelen van
een hoge bloeddruk. Ook katten waarbij deze organen goed werken kunnen echter een hoge bloeddruk hebben. Er is niet
altijd een duidelijke oorzaak van hoge bloeddruk te vinden.
Wat zijn de gevolgen van hoge bloeddruk?
Een hoge bloeddruk is vooral schadelijk voor bepaalde organen.
• De ogen: het netvlies(bevindt zich achter in het oog en is essentieel voor het gezichtsvermogen) gaat bloeden of raakt los.
Veel katten met hoge bloeddruk komen bij de dierenarts, omdat ze in korte tijd blind zijn geworden.
• De hersenen: er treden hersenbloedingen of beroertes op. Deze katten zijn plotseling geheel de kluts kwijt, lopen alleen
nog maar rondjes of zijn verlamd.
• De nieren: de nierfunctie gaat achteruit. Alle symptomen van nierfalen (vermagering, slechte eetlust, veel drinken en
plassen, braken) treden op.
• Het hart: de hartfunctie verslechtert. De kat eet slecht, wordt benauwd en kan plotseling overlijden.
Kan ik zien of mijn kat hoge bloeddruk heen?
Nee. Zolang de gevolgen aan de verschillende organen nog niet zichtbaar zijn, is er niets aan de kat te merken. Als deze
gevolgen echter duidelijk worden (blindheid, hersen-, nier-, of hartaantasting) zijn ze niet meer terug te draaien.
Hoe wordt de bloeddruk gemeten?
De belangrijkste voorwaarde voor een goede bloeddrukmeting is dat de kat niet al te angstig opgewonden is. De meeste
katten zijn bij de dierenarts natuurlijk niet echt ontspannen! De kat wordt dus eerst zoveel mogelijk op zijn/haar gemak
gesteld. De bloeddruk wordt gemeten voordat er allerlei andere handelingen plaatsvinden zoals een injectie of bloedafname.
Over het algemeen laten we de eigenaar de kat zelf vasthouden, kalmerend toespreken en aaien.
Er zijn tegenwoordig verschillende apparaten op de markt om bloeddruk bij huisdieren te meten. De bloeddruk kan geme
ten worden aan de poot of de staart. Er wordt een manchet om poot of staart geplaatst. Met een geluidssensor die op de
plaats waar een bloedvat loopt gelegd wordt, wordt de hartslag hoorbaar gemaakt. De manchet wordt dan opgepompt en
op het moment dat de hartslag niet meer hoorbaar is, wordt de bovendruk gemeten. De onderdruk is moeilijker te meten
en de betekenis is bij huisdieren nog niet helemaal duidelijk. Natuurlijk wordt enige stijging van de bloeddruk ingecalculeerd,
omdat geen enkele kat geheel ontspannen is bij de dierenarts. De gemeten bloeddruk is altijd hoger dan wanneer de kat
rustig thuis op de bank ligt.
Is het mogelijk om bij alle katten de bloeddruk te meten?
Helaas niet. Sommige katten zullen niet toestaan dat hun voorpoot door de dierenarts vastgehouden wordt en dat er een
manchet om heen gedaan wordt, Dan zal het meten van de bloeddruk niet lukken. De kat verdoven voor een bloeddruk
meting is niet mogelijk, omdat de bloeddruk dan een stuk lager wordt. In onze praktijk zien we dat, indien de kat heel
rustig behandeld wordt, het bij bijna alle katten lukt. Belangrijk is dat de kat niet met kracht in bedwang gehouden wordt.
Dan zal de bloeddruk ook stijgen en er zal geen betrouwbare meting plaats kunnen vinden. Bij twijfel over de betrouw
baarheid van de waarde zal de dierenarts de kat even in een rustige ruimte plaatsen en de meting daarna herhalen.
Hoe hoog mag de bloeddruk van een kat zijn?
Bij de meeste katten is de bovendruk niet hoger dan 160 mm. De bovendruk van een kat mag in ieder geval niet boven de
180 mm uitkomen. De gemeten waarde hangt echter van vele factoren af. Degene die de meting uitvoert, de houding van
de kat, de dikte van de manchet, de gebruikte apparatuur. Elke dierenarts zal dus zijn of haar eigen normen hanteren. Als
de kat dus een keer terugkomt voor een herhaling van de bloeddrukmeting zullen alle omstandigheden hetzelfde moeten
zijn. Anders zijn de waarden niet vergelijkbaar.
8
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Hoe wordt hoge bloeddruk behandeld?
Het meest gebruikte medicijn is amlodipine. Het middel is erg veilig voor de kat en hoeft maar eenmaal per dag gebruikt
te worden. In mijn praktijk lossen we de tabletten op in een voor katten smakelijke vloeistof. De meeste katten accepteren
het dan ook door het eten. De dosering moet individueel vastgesteld worden voor elke kat. Na een of twee controles is
meestal duidelijk hoeveel een kat nodig heeft.
Mijn dierenarts meet geen bloeddruk bij mijn kat. Moet ik daarom vragen?
De noodzaak voor het meten van de bloeddruk bij oude katten is wetenschappelijk onomstotelijk bewezen. Bloeddruk
meten bij katten is niet moeilijk en de benodigde apparatuur vergt geen buitensporige investering. Toch wordt het in Ne
derland nog maar door een minderheid van de dierenartsen gedaan. Daar zijn waarschijnlijk meerdere redenen voor. Er
gaan altijd wat jaren overheen voor de praktijk de wetenschap volgt. Dat er voor de meting wat extra tijd uitgetrokken
moet worden en het feit dat de omgeving absoluut rustig moet zijn, speelt waarschijnlijk ook een rol. Als katteneigenaren
zich bewust worden van de gevaren van hoge bloeddruk en hier met hun dierenarts over praten, zal dit dierenartsen
waarschijnlijk motiveren om met de bloeddrukmeting te beginnen.
Tot slot:
Niemand wil dat zijn of haar kat op oudere leeftijd plotseling blind wordt of geveld wordt door een beroerte. Zeker niet
als dit te voorkomen is. De enige manier is de bloeddruk meten voordat deze problemen optreden. Het is een eenvoudige
handeling die de meeste katten tolereren. De behandeling is simpel en het medicijn tegen hoge bloeddruk is niet duur. Heeft
u een oude kat, vraag uw dierenarts dan gerust om een bloeddrukmeting. Als hij/zij dit niet zelf doet, kan hij u hiervoor
doorverwijzen naar een collega in de buurt.
Eerder verschenen in het kattenblad Majesteit.
Via zijn website www.dierenarts-polanen.nl, geeft dierenarts Polanen katteneigenaren de mogelijkheid om, tegen een vergoeding
van €6,00 vragen te stellen over de gezondheid van hun kat,
'Als een kat ziek is, is er een grote behoefte aan informatie. Op internet is het soms moeilijk om informatie te vinden die be
trekking heeft over hetgeen je kat mankeert. Vooral als je bepaalde symptomen ziet die je niet goed kunt plaatsen. Ook als
iemand met een kat bij de dierenarts geweest is, blijven vaak vragen onbeantwoord. Soms zou men willen weten hoe een ande
re dierenarts over het probleem denkt, een second opinion dus. Indien ik de juiste informatie krijg, is dat via internet vaak goed
mogelijk.'
*Chris Polanen (www.dierenarts-polanen.nn schrijft ook artikelen voor het kattenblad Majesteit www.majesteit.nl en het
wachtkamerblad Dierenpraktijken.

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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Bibo in Canada

Geschreven namens Bibo door Irene McGill

Lieve mamma Esther,
Mamma Irene wil graag sorry zeggen dat ze niet eerder heeft geschreven. Ze had het deze week heel
druk op haar werk en ze was ook achterop geraakt met het huishouden door de show vorig weekend.
Ik moest in bad voor de show en ik heb me keurig gedragen. Mamma Irene en pappa Ken vonden
me heel mooi geworden :-). Ook Arya en Rascal moesten in bad, want die gingen ook mee naar de
show. Arya ging in de kittenklasse en haar broer Rascal ging mee om haar gezelschap te houden op
haar eerste show. Mamma en pappa wilden haar niet bij mij in de showkooi laten zitten, omdat ik
volgens hen veel te veel interesse in haar toonde. Pfff, wat een onzin!
De show was in een klein stadje, Ancaster. Dat was maar ongeveer 100 kilometer bij ons huis vandaan, dus gingen we zaterdagavond naar huis en zondagochtend weer terug. Er was heel veel
publiek en voor veel mensen was het de eerste keer dat ze een Somali zagen. Ze hebben ons alledrie
uitgebreid bewonderd en mamma Irene en pappa Ken moesten heel veel vragen over Somalis beantwoorden.
Arya deed het heel goed op de show, ook al was ze in het begin een beetje zenuwachtig. Ze haalde 8
van de 9 Top 10-finals. Ik haalde de finals in alle negen ringen en bovendien kreeg ik allebei de
dagen hele grote rozetten om dat ik Best of the Best was. Op zaterdag kwam ik uit in de Open-klasse en haalde ik genoeg punten om een Champion te worden. Op zondag werd ik dus overgezet naar
de Champions-klasse en streed ik om punten die ik nodig heb om Grand Champion te worden.
Een van de All Breed-ringen was zondag wel heel spannend
voor me. Ik zat heel braaf vooraan in mijn kooitje in de ring te
wachten tot de keurmeester zou vertellen welke plek ik verdiende
in de final. Toen ze een andere kat de tweede plaats had gegeven, pakte ze de rozet voor de Best Cat. Alle mensen die zaten te
kijken begonnen al voor me te juichen, nog voordat ze de rozet
op mijn kooi had gehangen. Mamma en pappa schoten wel even
vol.
Veel van de keurmeesters waren heel lovend over hoe ik me
gedroeg. Ze vonden me een perfecte showkat met een geweldige
uitstraling en ook nog een echte gentleman. En weet je... Ik vind
die shows ook echt vreselijk leuk!!! Er is zoveel te zien en er
gebeurt van alles. En wat ik nog het allerleukste vind, zijn die gevriesdroogde kiphapjes die ik krijg
als ik terugkom uit de ring :-). Prrrrr!!!
Mijn volgende show wordt een driedaagse tentoonstelling in Toronto met Pasen. Pappa blijft daar
vrijdag bij me, omdat mamma moet werken. Zaterdag komt mamma wel mee, maar zondag zijn
pappa en ik weer met zn tweetjes omdat mamma dan ook weer moet werken. Het wordt een vermoeiend weekendje voor ons alledrie, want we rijden elke dag heen en weer naar Toronto. Mamma en
pappa hopen dat ik dat weekend mijn Grand Champion-titel haal.
Mamma Irene baalde wel dat de showfotograaf er niet was in Ancaster. Ze hoopt dat hij er in
Toronto wel is, want ze wil graag professionele fotos van me laten maken nu ik al één jaar oud ben.
Ik moest van mamma ook nog vertellen dat het hier nu eindelijk lente is geworden. Overal bloeien
crocussen, sneeuwklokjes en irisjes. Ook de eerste narcisjes en hyacinthen steken hun kopjes boven de
grond, net als de sterhyacinthen, boshyacinthen en blauwe druifjes. Veel van de vogels zijn weer
teruggekomen uit het warme zuiden en overal klinkt hun gezang.
Ik moet nu weer gaan spelen, maar ik zal snel weer schrijven over mijn volgende showavontuur.
Jullie liefhebbende jongentje,
Bibo
PS: Heel veel kopjes en gespin
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Uit het Haarlems Dagblad van 31 augustus 2009
Nog geen luid applaus voor Verburgs nieuwe Wet Dieren

DOOR SANDRA
DONKER
DEN HAAG - De nieuwe Wet Dieren
vervangt een hele trits aan regels
waarin het gebruik en de productie,
gezondheid en bescherming van die
ren is vastgelegd.
Een gemiste kans, vinden niet alleen
dierenwelzijnsorganisaties. Ook we
tenschappers, dierenartsen en vee
houders zijn sceptisch. Al dagenlang
worden radioluisteraars gebombar
deerd met spotjes van bezorgde die
renbeschermers die het opnemen
tegen minister Verburg. Welgeteld 23
organisaties zijn boos dat de bewinds
vrouw van landbouw, natuur en
voedselkwaliteit in haar nieuwe Wet
Dieren niet het algemene welzijn van
de beesten centraal stelt, maar vooral
hun economische waarde als slacht
kip, fokstier, melkmachine of karbo
nadeproducent.
Deze week bleek tijdens een hoorzit
ting in de Tweede Kamer dat niet
alleen de Coalitie Dierenwelzijnsor
ganisaties Nederland fulmineert
tegen de nieuwe wet.
Van alle kanten klinkt kritiek op het
voorstel van Verburg, dat zeven oude
wetten op het gebied van gezondheid,
welzijn en het houden van landbouwen gezelschapsdieren moet vervan
gen. Ook LTO-Nederland (de verte
genwoordigers van de boeren), die
renartsen (verenigd in de KNMvD)
en wetenschappers van de Universi
teit Utrecht vinden om verschillende
redenen dat de wet rammelt. Gebrek
aan visie, luidt de voornaamste
klacht. Verburg had in de Wet Dieren
een fundamentele herziening kunnen
doorvoeren van de manier waarop
mensen met dieren behoren om te
gaan, vindt professor Dier en Recht
van de Universiteit Utrecht, Annelies
Freriks. „Op zich is de tijd daar rijp
voor, gezien de maatschappelijke
discussies over dierenwelzijn. Dat zie
ik niet terug in de wet."
Ook de Dierenbescherming meent
dat Verburg vooral bestaande wetten
bijeen heeft geveegd onder de paraplu
van de nieuwe wet. Dat betreft onder
meer de oude Gezondheids- en wel
zijnswet voor dieren (red. vooral in
teressant voor de fokkers van huisdie

ren), de Diergeneesmiddelenwet, de
Wet op de dierenbescherming en de
Kaderwet diervoeders. Dierenartsen
vinden dat het voorstel van Verburg
te weinig mogelijkheden biedt om
misbruik en verkeerd gebruik van
geneesmiddelen, met name antibioti
ca, in de veesector aan te pakken. „Op
dit moment zie ik daar te weinig
handvatten voor", oordeelt Ludo
Hellebrekers, voorzitter van de
KNMvD. „En we hebben het hier wel
over zaken die van groot belang zijn
voor de volksgezondheid en voedsel
veiligheid.' Boeren op hun beurt zijn
bezorgd over de nadere invulling van
de wet. Veel zaken worden later nog
vastgelegd in aanvullende regels. „

Dat betekent dat wij geen zekerheid
hebben over de eisen die straks aan
ons worden gesteld voor dierenwel
zijn", zegt LTO-voorman Albert Jan
Maat. „Een boer moet wel investerin
gen doen die minstens tien jaar mee
kunnen." Het voorstel komt nog in de
Kamer. Maar ook daar overheerst
scepsis. „Het ambitieniveau is nul",
concludeert SP-Kamerlid Krista van
Velzen. „We kijken hier naar huis
werk van ambtenaren die tot taak
hadden het aantal wetten te vermin
deren, maar uit niks blijkt een nieuwe
visie op de omgang met dieren." Ma
rianne Thieme van de Partij voor de
Dieren beaamt: „Uit niets blijkt res
pect voor het leven van een dier.
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Showuitslagen
Felikat Jubileumshow
5 & 6 september 2009
tekst Arnold Vermeulen

F 05-09-09 Schiedam

SOM ns - 08 Premior Klasse Kater
CAPIB
IP/Ch DK*Maverick of Timbavati
FD LO 143043 Geb: 12-8-2006 EC DK*Bijetos Effy von
Silfer (ns) X Feline on Fire of Timbavati (o)
Fokk. Vibeke Larsen. Eig. Huibert en Suzan Meijer.

Met dank aan inschrijfburo Felikat.
Keurmeesters
Alexey Shchukin.
ABY n,
Marianne Kuipers.
ABY o,
Marteinn Tausen
SOM n, o, ns ABY n - 05 Int. Champion Klasse Poes
IC Gitachios Sweet Sally
CAGCIB, BIV, NOM
SOM n - 07 Champion Klasse Poes

ABY n - 06 Int. Premior Klasse Kater

IP Lieverdans Nerus

CAGPIB

NL.FE.L01.ABY.020.2 Geb: 17-11-2001
VET U1
IC Donnas Gandalf van de Ravottersgaarde (ABY p) X
Belphégors Ruddy Amber (ABY n) Fokk. C. Duursma.
Eig. M.G.J. Springvloed-Schneijderberg
ABY n - 10 Kastratenklasse Poes

Valandils Frenchtouch Jolie

CAP

IJssellands HNY Jouri

CAC

Geb: 8-7-2008 GIC Corbulos Yamie Elros (n) X Des
MU.L06.ABY.012.1Geb: 18-4-2006
Ch Korfavori Tresca Si Shirezah
CACIB WA Apelsinam (o) X IC Gitachos Genie (n) Fokk. Marleen Entrechats Coup de Foudre (n)
Fokk. A.M. Ebbers-Harsveld. Eig. Anne-Marie Ebbers
Heemels.
FE.L06.SOM.003.3 Geb: 11-2-2006
Eig. M.G.J. Springvloed-Schneijderberg
Kisompas Casimiro (n) X Ch Silfescian Lazy Lizzy (n)
ABY o - 03 Gr.Int.Champion Klasse Poes
Fokk. Sofie de Lint. Eig. Huibert en Suzan Meijer.
ABY n - 07 Champion Klasse Poes
GIC Jethros Gati Benedetti
CACS, BIV, NOM
SOM n - 06 Int. Premior Klasse Poes
Ch Jethros Sienna Benedetti
CACIB FE.L07.ABY.014.3 Geb: 26-11-2007
GIP/GIC Unique Van Bois Le Duc
CAGPIB,NOM MU.L08.ABY.032.1Geb: 3-7-2008
IC Jethros Justo Benedetti (n) X Jethros Princess Guyana
(n)
FE.L01.SOM.019.1 Geb: 26-12-2001
VET U1, BIS DK Kronhede Terrific Tancred (n) X Jethros Justine
Fokk. /. Eig. Truska Otte
Benedetti (n)
GIP/EC Moonschea Sungolds Firesong (SOM o) X
Fokk. /. Eig. Truska Otte
Lorenza Ravenna Tesoro Turco (n)
ABY o - 05 Int. Champion Klasse Poes
Fokk. R. v.d. Crommeacker. Eig. Huibert en Suzan Meijer.
ABY n - 09 Open Klasse Kater
IC Jethros Frida Kahlo
CAGCIB
SOM o - 06 Int. Premior Klasse Poes
DK* Sunkist Givenchy Extravagance
CAC FE.L07.ABY.009.1 Geb: 29-8-2007 IC Jethros Justo
IP Sunzafumis Busara
CAGPIB FDLO 154722 Geb: 14-5-2008
Benedetti (n) X jethros Princess Alexandra (n)
FE.L07.SOM.009.2 Geb: 20-7-2007 Sunzafumis Machui Lalimas Color Magic (n) X Baton Rouge Miracle Beach of Fokk. /. Eig. Truska Otte
Sundisk (n)
(ABY n) X Begin to Som de Kismayou (o)
ABY o - 09 Open Klasse Kater
Fokk. Lis Dahlstrom. Eig. G.G. Besselink-Boermann
Fokk. /. Eig. Ria Winters
SOM o - 10 Kastratenklasse Poes

Ch Begin to Som De Kismayou

CAP

LOOF 2006.13567 Geb: 14-8-2006
Tarek du Som de Kismayou (n) X Swanns Isabeau II (n)
Fokk. Francine Gambert. Eig. Ria Winters
SOM ns - 09 Open Klasse Kater

Silfescian Tamaran Forsetti

NL.FE.L08.SOM.002.2 Geb: 8-2-2008 Ch Maverick of
Timbavati (ns) X GIC Unique Van Bois Le Duc (n)
Fokk. Suzan Meijer-Miedema. Eig. Sylvia Scheen

CAC

ABY n - 11 Jeugdklasse 6 - 10 mnd Kater

Faby-Cats Bacchus

FDLO 156138 Geb: 13-1-2009
SC* Atlas af Khartoum (n) X DK Kronhede Quitera (o)
Fokk. M & S Fabricius. Eig. Truska Otte
ABY n - 11 Jeugdklasse 6 - 10 mnd Poes

Jethros Rani

NL.FE.L08.ABY.003.1 Geb: 16-8-2008 Fa-Ying Dante Di
U1 Firenze (n) X IJssellands Sharans Happy New Year (n)
Fokk. /. Eig. G.G. Besselink-Boermann

Valandils Frenchtouch Maxime

NL.FE.L09.ABY.002.1 Geb: 21-2-2009
IC Berenetto Banderas (n) X Jethros Sinja Moça (n)
Fokk. /. Eig. Truska Otte

Foto: Jeanet Stassen
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U2

MU.L08.ABY.039.3 Geb: 8-7-2008 GIC Corbulos Yamie
Elros (n) X Des Entrechats Coup de Foudre (n)
U1, BIS Fokk. A.M. Ebbers-Harsveld. Eig. Anne-Marie Ebbers

F 06-09-09 Schiedam

Met dank aan inschrijfburo Felikat.
Keurmeesters
Alexey Shchukin.
Karl Preiss
Marianne Kuipers.
Marteinn Tausen

SOM a - 09 Open Klasse Kater

Ferox Caesius Comitis

CAC

NCT2008-6072 Geb: 29-3-2008
Ilamos Niccolini (n) X Desidera of Kilombero Valley (n)
Fokk. Esther Kooijman. Eig. Bianca v.d. Berg

SOM a,
ABY n,
SOM n, o, os SOM o - 06 Int. Premior Klasse Poes
IP Sunzafumis Busara
ABY o,

CAGPIB

FE.L07.SOM.009.2 Geb: 20-7-2007 Sunzafumis Machui
(ABY n) X Begin to Som de Kismayou (o)
SOM n - 05 Int. Champion Klasse Poes
Ch Korfavori Tresca Si Shirezah CAGCIB, BIV, NOM Fokk. /. Eig. Ria Winters
FE.L06.SOM.003.3 Geb: 11-2-2006
SOM os - 09 Open Klasse Poes
Kisompas Casimiro (n) X Ch Silfescian Lazy Lizzy (n)
Silfescian Tara Mio Grace
CAC
Fokk. Sofie de Lint. Eig. Huibert en Suzan Meijer.
NL.FE.L08.002.3 Geb: 8-2-2008 Ch Maverick of
Timbavati (ns) X GIC Unique Van Bois Le Duc (n)
SOM n - 09 Open Klasse Kater
Silfescian Zagato
U1 (GEEN CERT.) Fokk. Suzan Meijer-Miedema. Eig. Charlotte Lablans
NL.FE.L08.SOM.015.3 Geb: 1-11-2008 Zucchero Gino
Tesoro Turco (o) X Silfescian Quinta Nea (n)
Fokk. /. Eig. Huibert en Suzan Meijer.
SOM n - 09 Open Klasse Poes

Silfescian Yalena

ABY n - 03 Gr.Int.Champion Klasse Kater

GIC Clarion LittleManTate of Detrevande

CAC

Silfescian Ysolde Blanchefleur

U2

Sunzafumis Mchumba

U3

NL.FE.L08.SOM.013.1 Geb: 15-8-2008
Ilamos Niccolini (n) X IC Korfavori Tresca Si Shirezah (n)
Fokk. Suzan Meijer-Miedema. Eig. Monique de Leng

CFA 0360-1601461 Geb: 23-3-2007
Highgaitpaws Aslan of LionsOfJudah (n) X GC* RW* Ras
Khanz.Meet Va of Clarion (ABY n)
Fokk. K & R. Helmrich. Eig. A.A.S. v. Elmpt
ABY n - 05 Int. Champion Klasse Poes

IC Gitachios Sweet Sally

MU.L06.ABY.012.1 Geb: 18-4-2006 WA Apelsinam (o) X
IC Gitachos Genie (n) Fokk. Marleen Heemels.
Eig. M.G.J. Springvloed-Schneijderberg

IC Jethros Sienna Benedetti

U2

CAGPIB, NOM

ABY n - 07 Champion Klasse Kater

Jethros Isra Kahlo

CACIB

MU.L08.ABY.018.2 Geb: 14-4-2008 IC Jethros Justo
FE.L01.SOM.019.1 Geb: 26-12-2001
VET U1, NOM
Benedetti (n) X jethros Princess Alexandra (n)
GIP/EC Moonschea Sungolds Firesong (SOM o) X
Fokk. Truska Otte. Eig. Elsbeth Krabbe.
Lorenza Ravenna Tesoro Turco (n)
Fokk. R. v.d. Crommeacker. Eig. Huibert en Suzan Meijer.
ABY n - 09 Open Klasse Poes

SOM n - 17 Veteranenklasse Poes

Wild Honeys Amber Crystal

ABY n - 11 Jeugdklasse 6 - 10 mnd Poes

Jethros Rani

U1, BIV, BIS

NL.FE.L09.ABY.002.1 Geb: 21-2-2009
IC Berenetto Banderas (n) X Jethros Sinja Moça (n)
Fokk. /. Eig. Truska Otte
ABY n - 12 Jeugdklasse 3 - 6 mnd Kater

Elijah Enrico van de Meámyna

Highgaitpaws Im Ivy of Detrevande

VET U2 CFA 0361-1645778 Geb: 24-7-2008

FE.L99.SOM.002.1Geb: 20-1-1999 IC Gideon Lucas Son
van Direans (n) X DK Jargeaus Salina (n)
Fokk. /. Eig. Margaret de Koning

U1

Geb: 31-5-2009
Ch. Jethros Isra Kahlo (n) X Ch Amy van de Meybas (p)
Fokk. /. Eig. Elsbeth Krabbe.
ABY n - 12 Jeugdklasse 3 - 6 mnd Poes

Detrevandes Crazy LilThing

U1, BIS

GIC Clarion LittleManTate of Detrevande (n) X
Vildt Toshi på Detrevande (n)
Fokk. /. Eig. A.A.S. v. Elmpt
ABY n - 10 Kastratenklasse Kater

Coco Chopin van de Meámyna
CAP, NOM
CAGCIB, BIS NL.FE.L08.ABY.001.1 Geb: 25-6-2008 DK Kronhede

MU.L08.ABY.032.1 Geb: 3-7-2008 DK Kronhede Terrific
NL.FE.L08.SOM.006.3 Geb: 9-6-2008
Tancred (n) X Jethros Justine Benedetti (n)
Ch. Kajzer av Revebo (n) X Begin to Som de Kismayou (o)
Fokk. /. Eig. Truska Otte
Fokk. Ria Winters. Eig. Els Schrauwen

GIP/GIC Unique Van Bois Le Duc

U1

FDLO 156138 Geb: 13-1-2009
SC* Atlas af Khartoum (n) X DK Kronhede Quitera (o)
Fokk. M & S Fabricius. Eig. Truska Otte

CACS, BIV, BIS MU.L09.ABY.013.2 Geb: 28-4-2009

NL.FE.L08.SOM.013.3 Geb: 15-8-2008
Ilamos Niccolini (n) X IC Korfavori Tresca Si Shirezah (n)
Fokk. Suzan Meijer-Miedema. Eig. Margaret de Koning

SOM n - 06 Int. Premior Klasse Poes

ABY n - 11 Jeugdklasse 6 - 10 mnd Kater

Faby-Cats Bacchus

Terrific Tancred (n) X Ch Amy van de Meybas (p)
Fokk. E.E. Krabbe.. Eig. Ria Zwaan
ABY o - 03 Gr.Int.Champion Klasse Poes

GIC Jethros Gati Benedetti

CACS

FE.L07.ABY.014.3 Geb: 26-11-2007 IC Jethros Justo
Benedetti (n) X Jethros Princess Guyana (n)
Fokk. /. Eig. Truska Otte
ABY o - 05 Int. Champion Klasse Poes

IC Jethros Frida Kahlo

CAGCIB

FE.L07.ABY.009.1 Geb: 29-8-2007 IC Jethros Justo
Benedetti (n) X jethros Princess Alexandra (n)
Fokk. /. Eig. Truska Otte

CAC

GC* Highgaitpaws Takachance of Marzacknoll (n) X
Highgaitpaws Blue Bombshell (a)
Fokk. Mindy Condon. Eig. A.A.S. v. Elmpt

Foto:M.Lebbink
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In de veteranen
hoek:
G.I.P/Ch. Mazzel-Tov’s Goal’s

Bastis
Geboren op 18-08-1998
Onze Sijntje dus
In de vorige jaargang van dit blad
stond al een artikel over onze katten
waarin Sijntje én haar grote rode
vriend Rooster een belangrijke rol in
speelden. Het is traditie dat ik een
stukje over een van onze feline huis
genoten schrijf wanneer ze tien jaar
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zijn geworden. Onze Rooster was dat
al toen ik dat stuk over kattengedrag
schreef maar omdat we toen ook al
wisten dat hij aan kanker leed, voelde
het niet goed om hem in de veteranen
hoek voor te stellen. Over Sijntje haar
gezondheid maakten we ons, in tegen
stelling tot die van Rooster, al vele
jaren zorgen, maar haar kwalen heb
ben we onder controle gekregen en
mede dankzij tante dokter komen we
heel ver.
Ooit zag ik een bijzonder charmant
Abessijns poesje op een Raskandag.
Ik viel als een blok voor haar en al
pratende met haar eigenaar bleek dat
zij een look-a-like dochtertje had dat
nog niet besproken was. Het kitten
was nog ziek door complicaties van
wege het bloedgroepenprobleem,
maar wanneer ze beter was, zou ze
naar het Haarlemse mogen komen.
De kleine meid had daar even tijd
voor nodig en het ‘klein’ nam ze let
terlijk. Ze is altijd een BonsaiSijn
gebleven en mede daardoor is ze he
lemaal onweerstaanbaar. Ook nu
nog, nu ze elf jaar oud is en, op twee
slagtanden en anderhalve kies na, een
mummelbekje heeft. Haar leeftijd zit
haar niet in de weg om haar malle
kwartiertje te hebben. Toevallig op
het moment dat ik dit zit te schrijven.
Ik moet oppassen dat ze niet over
mijn toetsenbord rent en alles wist. Ze
heeft iets meer rondingen gekregen
maar zit nog lekker strak in haar

velletje waarvan geen haartje ver
keerd zit.
Toen Sijntje op Oudejaarsdag 1998
bij ons kwam wonen, mocht ze na de
lange reis en een nachtje rust bij ons
in de slaapkamer kennismaken met
de jonge sorrel Somalikater Rooster.
Blijkbaar had Sijntje hele goede erva
ringen met een Somali met die kleur
of dat postuur want ze moest en zou
bij die kat zijn. Rooster vond haar
opdringerige gedrag maar eng en
zocht veiligheid in een openstaande
transportmand. Zelfs daar was hij
niet veilig want zij kwam hem gewoon
achterna. Als halfwas kater had hij
andere interesses dan nanny spelen
voor een onzeker klein bruin katje.
Maar hij liet zich overhalen en Sijntje
en hij waren daarna zo goed als onaf
scheidelijk. Zelfs op de shows deelden
ze vaak samen een kooi. Ook een keer
toen Sijntje krolsig bleek. Het zou je
toch gebeuren dat zo’n stel op een
show… Ze hebben samen twee keer
een nestje gehad. Die kittens waren
schitterend maar het maken van die
nestjes kon beter een huiselijk gebeu
ren blijven.
Zo’n tien jaar later, toen duidelijk
werd dat Rooster niet de leeftijd van
de zeer sterken zou gaan behalen,
brak niet alleen ons hart voor hem
maar ook voor de kleine meid. Toen
Rooster zijn gezondheid begon te
verliezen en wat meer rust aan zijn
hoofd en lijf wilde hebben, verander

de hij wel van mand of stoel wanneer
Sijntje bij hem was gekomen, tot de
dag kwam dat hij helemaal geen
drukte meer aan zijn kopje wilde
hebben. Hij heeft nog, dankzij de
medicatie van de dierenarts, een op
leving van een paar weken gehad en
is hij zelfs nog mee geweest voor een
korte vakantie in Nederland, waarna
hij eind oktober vorig jaar is overle
den. Tot onze verbazing en groot
geluk hield Sijntje zich uitstekend. Ze
had altijd al de beschikking over een
eigen plekje op de vensterbank in de
keuken en later kwam daar zelfs een
echt hol bij: zij zat graag achter het
beeldscherm van mijn pc en uiteinde
lijk is dat hoekje speciaal voor haar
ingericht met een mandje en hand
doeken om de apparatuur als scan
etc. te beschermen want Sijntje heeft
gevoelige ingewanden waardoor zij
vaak spuugt. Na het wegvallen van
Rooster zocht ze haar knuffelhonk bij
mij en ik kon haar niet gelukkiger
maken dan haar toestaan dat zij ’s
morgens tijdens het ontbijt en krant
lezen in de omslag van mijn duster
mocht wegkruipen. Toen ik medio
december in het ziekenhuis belandde,
maakte ik me erg zorgen over haar.
Maar het leek wel alsof Sijntje veel
steviger in haar schoenen stond en dat
ze het wegkruiphoekje achter de pc
niet meer nodig had. Maar dit bleek
niet voor eeuwig. Ze bleek toch be
hoefte te hebben aan dit plekje dus het
deurtje van de computerhoek ging
weer voor haar open. En zo heeft
Sijntje een hele reeks plekjes, van haar
hoekje in de keuken, haar ochtend
sessie bij mij tot haar plekje in het
computerkastje, die exclusief van

haar mogen worden genoemd.
Omdat ze een gigantische koukleum
is, zeker vergeleken met de Somali’s,
bepaalt de temperatuur de plaats
waar zij dan het meeste verkeert.
Zodra de zon schijnt is de keuken
favoriet; lekker bakken in het zonne
tje achter het raam. Wanneer het
koeler is, treffen we haar ook wel aan
tussen de net uitgezette pitten van het
gasstel en bovenop de net gebruikte
waterkoker die ze – waarschijnlijk per
ongeluk – soms zelf aan en uit zet.
Afgelopen voorjaar viel me op dat ze
wat ‘vol’ leek maar omdat de afschei
ding schoon was, kreeg ze er geen
medicatie voor. Tot ze groene klod
ders uitproestte. Antibiotica deed
wonderen en ik had er spijt van dat ik
haar die niet eerder had gegeven.
Vorige maand vertoonde ze weer

ongeveer dezelfde klachten dus weer
aan de medicatie. Alleen hadden we
nu een bijkomend probleem: wij had
den een lang weekend geboekt en we
wilden de oppas niet met haar verzor
ging opzadelen. Als Sijntje niet vol
doende had gegeten voordat de pil
werd gegeven, spuugde ze gegaran
deerd haar eten én de pil uit. Ooit
hebben we – noodgedwongen – ont
dekt dat je katten heel goed kunt
meenemen op vakantie en sinds die
tijd nemen we die dieren die extra
verzorging of socialisering nodig
hebben, zoals een nestje of opgroei
ende halfwas katjes, gewoon gezellig
mee. Kleinere hotelkamers zijn dan
geen optie. Het moet wel veilig zijn
maar suitehotels en beter nog vakan
tiewoningen voldoen uitstekend. En
zo kwam het uit dat Sijntje kort na
haar elfde verjaardag met ons mee
was op vakantie. De foto’s en mini
filmpjes van die dagen zijn te slecht
om hier te plaatsen, maar ik heb de
twee videootjes op haar pagina’s op
m’n site gezet. Ooit worden deze
slechte filmpjes een dierbare herinne
ring. Helaas zijn ook alle digitale fo
to’s van Sijntje in Roosters pootjes
door een computercrash verloren
gegaan. Gelukkig staan deze in een
kleine resolutie wel op mijn site.
Omdat de eerste betere foto van een
dergelijke knuffelsessie aardig gelukt
was, heb ik daar gelukkig wel een
afdruk van. Voor wie Sijntje beter wil
leren kennen; bij Google Silfescian
intikken en via de menubalk naar
‘Onze dieren’.
Suzan Meijer-Miedema

De jarige veteranen
Mary-Lou van Plaisant
Mi-Ra-Mi van Plaisant
IC Auriane de La Merdune
Al Pepperoni af Sriwijaya

( Pepper )
( Ginger )
( Auriane )
( Peppi )

25 september 1997
25 september 1997
12 oktober 1996
19 oktober 1989

Huisgenoot van Mieke Martelhoff
Huisgenoot van Mieke Martelhoff
Huisgenoot van Arnold en Ria Vermeulen
Huisgenoot van Sianette Kwee

De veteranenhoek staat open voor alle Somalis en Abessijnen van 10 jaar en ouder waarvan de eigenaren lid van Raskan zijn.
Opgave en afmeldingen bij voorkeur via email: penningmeester@raskan.nl
Of via Tel: 0223 - 681577 s avonds tussen 19.00 en 21.00 uur.
Ondervermelding van emailadres en telefoonnummer. Vergeet niet om Uw overleden huisgenoot af te melden!!
Veteranen op de website RASKAN.NL
Alle bij mij bekende veteranen staan nu ook op de Raskan-site. Wilt U zo vriendelijk zijn om de gegevens
Te controleren? Ook is er gelegenheid om een stukje over Uw veteraan met foto(s) hierbij te plaatsen.
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Overleden

Hallo allemaal,

Tot ons grote verdriet is op zaterdag 29 aug onze lieve Cheetah
plotseling overleden, we merkten s morgens dat ze het wat
benauwd had dus direkt de DA gebeld en we konden om kwart
over een komen, om half 1 rende Cheetah snel de trap af ging
in de kattenbak maar ook er meteen weer uit en ging direkt op
de deurmat liggen op haar zij.Ik was bij haar en ze stierf in
mijn armen De volgende dag zouden we een weekje op vakantie gaan, daar had ik dus eigenlijk al helemaal geen zin meer
in op dat moment, gelukkig dat het gebeurde toen we nog thuis
waren en konden we haar zelf nog naar het Crematorium brengen, mn hart huilt om dit lieve mooie poesje ze was altijd zo
aanwezig en zat altijd op de raampost te wachten op ons als
we weg waren geweest het is ondanks alle andere lieve
Somalis,en haar dochter Romy een groot gemis in huis. een
half jaar geleden in Januari ontdekte ik een tepel met wat
vocht, fotos laten maken e.d we hebben goed overwogen om
haar nog te laten opereren maar omdat Cheetah een hartruisje
had en al op leeftijd was nl 14 jaar, was het nog maar de
vraag of ze de zware
operatie zou overleven
dus kozen we om het
rustig af te wachten in
overleg met de DA
natuurlijk we weten dus
niet of ze aan kanker is
overleden of dat haar
hartje het op gaf het is
zo raar dat ze er niet
meer is,
Elvis onze Birmaan lag
altijd bij haar op de
bank en loopt heel veel
te huilen zo noem ik het
maar en ligt nu op haar
plekje, we merken goed
dat ze haar allemaal
missen
Cheetah Geb 17 Dec 1994 , Overl 29 aug 2009
Fokker Mieke Sala
Je warme lijfje is verstild
Je mooie ogen zijn gebroken
Ik heb je voor het laatst gestreeld

Jan en Janie Workum

Geboorte aankondigen
Rectificatie.

Geboren op 12 juni 2009:
Bij Cattery: Silfescian,
drie katers zwartzilver Somali.
Moeder: Silfescian Shabanou Raiza SOM ns,

PKDef n/n, PRA pra/n, oogspiegeltest vrij, PL vrij (+DNA-profiel van CatGenes)

De leegte die je achterlaat

Huibert en Suzan Meijer, Haarlem,
023-5321774, email Suzan@Silfescian.nl

Want jij was toch mijn beste maat
Wie kan ik vertellen van het gemis ?
Dank je wel lieve Cheetah voor al de mooie jaren dat je bij
ons was, je bent nu bij Tommy, Riva en Mischa.
H.Gr. Piet en Mata de Haan
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Nu hebben wij nog 3 somalis en ik hoop dat het er toch voorlopig ook 3 blijven want het is zeer pijnlijk als je weer een kat
moet in laten slapen.

Nog eenmaal zachtjes toegesproken

De pijn om wat er niet meer is
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Helaas hebben wij 25 augustus onze zwart zilveren kater
Sjonny moeten in laten slapen.Hij had een grote tumor in zijn
bek wat niet meer weg gehaald kon worden
Hij was nog maar 11 jaar oud.
Ook hij was een erg aanhankelijke kater die eigenlijk altijd bij
mij op bed sliep en als ik s ochtends te laat uit bed ging (dan
spreek je wel over 7 uur in de ochtend) dan probeerde hij mij
waker te maken door de schemerland om te gooien of in mijn
vingers te bijten of hij begon aan mijn haren te trekken om mij
maar zover te krijgen om mijn bed uit te gaan om eten voor
hem klaar te maken. .

Vader: Silfescian Tamaran Forseti SOM ns,
PKDef n/n, PRA pra n/n, oogspiegeltest vrij, PL vrij

foto: Suzan Meijer
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Indien onbestelbaar retour: Ambonstraat 86, 1782 SK Den Helder

Het jaarlijkse RASKAN uitstapje
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Zondag 18 Oktober 2009 Aanvang : 11.00 uur
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Aanwezig 10.00 bij de ingang van de grote parkeerplaats
Ro

Somali cattery

Sweet Sensation
Entree normaal:  18,00
Raskan korting
5,00
U betaalt deze dag
per persoon.
 13,00
Parkeerkaart  6,00 per dag.
Aanmelden bij Piet de Haan
Tel. 0255- 513182
E.mail :
pj.de.haan@hetnet.nl
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Piet & Mata de Haan
Alexander Bellstraat 81 • 1972 RB IJmuiden
Tel.: 0255-513 182 • Email: pj.de.haan@hetnet.nl

