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Redactie
Myra Rooselaar, Jiska Houtman,
Rudolphine Eggink en Suzan Meijer
Email: redactie@raskan.nl
Aan dit nummer werkten mee:
Myra Rooselaar, Rudolphine Eggink,
Inge Enthoven,Inge Mokkenstorm,
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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 Abessijn wildkleur, geboren op 23 maart 2007, Foto: Michiel Lebbink.
moment ingaan. Opzegging van het abon- CFA 0360-1601461
.
nement/lidmaatschap alleen schriftelijk
Fokker:
Karen-Ralph
Helmrich;
eig: Andrea van Elmpt.
vóór 1 December van het lopende jaar.
Abonnement  19,50 per jaar
Grootouders
Overgrootouders
Alleen leden en abonnees kunnen in aan- Ouders
merking komen voor de services van
RASKAN zoals plaatsing van nestjes en
GR.RW Cypresscats Caliente (ABY o)
dekkaters.
GRC Cypresscats Johnnie Walker Red (ABY o)
Gezinslidmaatschap exclusief blad  7,00
Ch. Denderehs Tiffanys of Cypresscats (ABY n)
Lezers uit het buitenland dienen bij te draHighgaitpaws Aslan of LionsOfJudah (ABY n)
gen in de extra portokosten.

SC. Clarion LittleManTate of Detrevande

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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Clarions Heart-Of-A-Clown (ABY n)

Highgaitpaws Its Just You7

Fauve Chats Petit Fourof Clarion (ABY n)
GR.RW Clarions Karastan, DM (ABY n)

GRC Clarions Fire Hawk of Ras Khanzira (ABY n)
GC.RW Ras Khanziras Meet VA of Clarion, DM

GRC Clarion Sonnet To A Red-Haired Lady DM (ABY o)
GRC Bogeykats Pierre (ABY n)

GRC Clarions Cinnabon of Ras Khanzira (ABY n)

Ch. Clarions Bean Blossom, DM (ABY n)

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
Piet de Haan
Alexander Bellstraat 81
1972 RB IJmuiden
tel: 0255 513 182
email: secretariaat@raskan.nl
Taken: Activiteiten, standbeheer.
PENNINGMEESTER
Arnold Vermeulen
Ambonstraat 86
1782 SK Den Helder
tel: 0223 68 15 77
email: penningmeester@raskan.nl
Taken: Ledenadministratie, verzending
clubblad, homepage.
Lid.Vacant

Beste Raskanners,
Tot onze grote vreugde geven wij kennis van een uitbereiding van de redactie in de persoon van Myra Rooselaar. Daar zijn we heel erg blij mee. Op
pagina 4 stelt zij zichzelf en haar dieren voor. Hoe meer zielen, hoe meer
vreugd  nog meer versterking is echt heel welkom. Dankzij het online programma van de drukker kan er gewoon thuis gewerkt worden. Dus geen
lange vergaderingen met de nodige reisuren ,al is af en toe elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen altijd mogelijk. Een blad in full color mogen
maken is toch smullen. Zeker als je bedenkt hoe dit in het verleden ging.
Met typemachine werden de kopij in kolommen uitgetikt, de fotos moesten
in een vooraf ingeschatte grootte gerasterd worden en dan was het de
bedoeling dat dat allemaal nog paste ook. Nu verander je de grootte van een
digitale kleurenfoto en alles past.
Over versterking gesproken. Op de laatste ALV hebben Janie Workum en
Nancy Heij na jarenlange inzet afscheid genomen als bestuursleden en er
hebben zich nog geen opvolgers gemeld. Wie wil een steentje bijdragen voor
de rasclub?
Ook mogen we Helga Bruggink verwelomen als aanspreekpunt voor KIP
(Kitten Informatie Punt, vroeger kittenbemiddeling). Heeft u een nestje,
meld het dan aan via kittenbemiddeling@raskan.nl en zij helpt om er goed
personeel voor te vinden. Meer over Helga op de kittenpaginas verder in
het blad. Omdat we allemaal genieten van kittens, stellen we de nieuwe
lichting kattekopjes aan u voor in een kleurrijke fotoreportage.
Op 16 mei wordt de rasspecial voor de Abessijn en Somali gehouden. Graag
zien en spreken we u daar.
Veel leesplezier met deze 2e Raskan van 2010!
De redactie.

Belangrijke informatie
Kitteninfo en voorlichting
Aanmeldingen voor kitteninfo kunnen uitsluitend worden opgegeven
door het volledig ingevulde en ondertekende formulier (aan te vragen bij Helga Bruggink of te vinden op de homepage) te sturen naar
Helga Bruggink. 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
Helga Bruggink - Pennekamp
Kwakstraat 6
7054 AN Westendorp
tel: 0315 - 298 652
e-mail: kittenbemiddeling@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 Helga Bruggink.
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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mali’s – erg op ons gericht. Met dit
mooie weer zijn ze bijna niet binnen
te houden en ’s avonds liggen ze vol
ledig uitgeput van het jagen op vlieg
jes en vlinders op de bank.

Even voorstellen
Hallo, ik ben Myra Rooselaar en vanaf deze uitgave– een nieuw Ras
kan redactielid. Ik ben opgegroeid
met katten, maar ben pas in 1997 in
aanraking gekomen met Somalis en
Abessijnen. Toen ik dat jaar van
Brussel naar de Jordaan in Amster
dam verhuisde, woonde ik schuin
boven een mozaïek winkeltje, waar ik
elke dag langsliep. Tot ik op een ze
kere dag volledig gehypnotiseerd
werd door twee prachtig mooie kat
ten, die daar statig in de etalage zaten
en mij nieuwsgierig opnamen. Bij
navraag bleek het te gaan om wild
kleur Somali’s en ik was meteen ge
fascineerd door dat prachtig mooie
ras. Ik ben toen naar een Felikat show
in Haarlem geweest om meer te weten
te komen over dit ras. Daar raakte ik
in de ban van Purrkin’s Ladykiller,
een prachtige mooie en opvallend
grote Somali wildkleur. Alleen was
mijn flat te klein voor katten, dus
moest ik wachten tot ik verhuisde
naar een groter appartement.

Ik kijk ernaar uit om bij te kunnen
dragen aan dit mooie blad en hoop
dat jullie mijn bijdragen met evenveel
plezier zullen lezen als dat ik ze heb
geschreven.

Ramsey

verhuisde naar Den Haag, kregen ze
opeens de beschikking over een extra
paar handen die hen aaide en een
volledig afgezette tuin!
Het waren heerlijke jaren, waar de
band tussen beide broers en ons
steeds hechter werd. In de laatste 14
maanden hebben we tot ons grote
verdriet eerst afscheid moeten nemen
van Romeo, die aan lymfeklier kan
ker is overleden en onlangs van Ram
sey, die door complicaties van suiker
ziekte op 12-jarige leeftijd is overle
den.
Momenteel hebben we gelukkig weer
2 fantastische jonge poezen in huis
van bijna anderhalf jaar: Silfescian
Ainstain en zijn zusje Angelina. Ze
kunnen het bijzonder goed met elkaar
vinden en zijn – zoals eigen aan So

Romeo

In 1998 kreeg ik een telefoontje van
de fokster van Ladykiller met de
vraag of ik nog interesse had in So
mali’s. Zij had namelijk twee zonen
van Ladykiller, die herplaatst moesten
worden. Ik heb er niet lang over
moeten nadenken, reed meteen naar
Maastricht en haalde de twee prach
tige Somali broers (Romeo en Ram
sey) op. Deze twee jongens bloeiden
geleidelijk helemaal op want ze kwa
men uit een gezin met veel andere
dieren en kregen nu volop de aan
dacht. En dat werd alleen maar beter,
want toen ik ging samenwonen en
Angelina en Ainstain
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RASKAN VERHALEN
GEZOCHT
Wie vindt het leuk om stukjes te
schrijven over de meest geweldige poe
zen die er bestaan? En dan bedoelen
we niet alleen uw eigen schatjes, maar
ook stukjes over Somalis en Abessijnen
in het algemeen? Humoristische stuk
jes, algemene weetjes, eigen verhalen,
grappige foto's,... kortom alles dat dit
blad nog beter kan maken!
Ook zijn wij altijd op zoek naar nieuwe
COVER GIRLS OF BOYS, maar let
op; alleen hoge resolutiefoto's komen
in aanmerking. Andere leuke en op
vallende foto's zijn ook altijd welkom,
want die plaatsen we dan graag tussen
stukjes in. Laat u inspireren en deel de
verhalen en foto's met andere liefheb
bers.
Wij horen erg graag van u. Stuur uw
stukje en/of foto's naar redactie@ras
kan.nl, dan maakt het grote kans ge
plaatst te worden!

Jaarverslag Raskan 2009.
Het aantal leden en abonnees van Raskan in 2009:
- 69 leden
- 3 gezinsleden
- 83 abonnees
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 28 maart 2009 in de Hilt te Eemnes. De notulen van deze vergadering
zijn gepubliceerd in Raskan nummer 2, pagina 10 en 11.
Er is geen nieuwe kascommissie gekozen. De bestuurssamenstelling is in 2009 niet gewijzigd.
Op de ALV waren Huibert Meijer en Piet de Haan statutair aftredend en herkiesbaar er hebben zich geen tegenkandidaten
opgegeven en beide zijn per acclamatie gekozen. In 2009 heeft het bestuur diverse malen vergaderd en hebben zij alle lo
pende zaken afgehandeld.
Het afgelopen jaar is er op 18 oktober een excursie geweest naar een dierentuin Blijdorp in Rotterdam deze dag was zeer
geslaagd mede door de goede rondleidsters, Piet heeft het allemaal heel goed geregeld. De stand in beheer bij Piet de Haan
mocht zich ook dit jaar weer verheugen op een goede belangstelling. Het geven van voorlichting over onze rassen staat hier
bij primair.
Gelukkig kunnen we melden dat dit jaar wederom alle 5 de bladen van het Raskanblad zijn uitgekomen en alle zeer goed op
tijd. Het blad is dit jaar voor het eerst geheel in kleur geprint en wij vinden het er heel erg mooi en kwalitatief uitzien.
De redactie was in 2009 in handen van Jiska Houtman en Rudolphine Eggink en onze penningmeester Arnold Vermeulen
heeft een zeer grote rol gespeeld in het vervaardigen van ons blad. Wij willen hem en de redactie daarvoor bedanken. Ook
willen we een extra woord van dank uitbrengen aan Suzan Meijer die heel hard heeft gewerkt om het blad van artikelen te
voorzien.
Nancy Heij, Secretaris.

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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DE BENDE VAN DE
VAN BOETZELAER
LAAN IX
door Rudolphine Eggink
Zou er dan toch wat zijn met vrijdag
de dertiende? Drie jaar geleden werd
op deze dag en datum in april onze
Nea geboren. We vierden ook dit jaar
haar verjaardag weer gepast met to
nijntaart voor de hele familie. Ge
scheiden wel te verstaan, gezien de
gespannen verhouding met Flavia.
Op verschillende verdiepingen of
niet, ze lieten zich deze traktatie stuk
voor stuk prima smaken. Nardi pen
delde als gewoonlijk tussen zijn
dames en bracht een deel van de dag
met Nea door. Alles ging zoals altijd.
Dat we gewend zijn aan dichte deuren
kan ik nog steeds niet zeggen, maar
we hoopten nog steeds op betere tij
den. Je hebt altijd van die mensen die
eeuwig optimistisch zijn.
Aan die hoop maakte Nea echter de
volgende dag definitief een eind. Het
was redelijk weer, dus zij en Nardi
speelden in de tuin. Ik was binnen
bezig, want het was nou ook weer niet
zo mooi dat je eens lekker buiten ging
zitten als je niet net zoals je viervoeters
een permanente bontjas draagt. Op
eens was er een luid gekrakeel en ge
krijs en donderde er een ondefinieer
bare stofwolk met een noodklap
tegen de dichte glazen deuren aan. Ik
deed ze open en daar stoof Nardi naar
binnen, op de hielen gezeten door Nea
die niets goeds in de zin had. Ik wist
een hevig geschrokken Nardi in zijn
kladden te vatten en zette hem zolang
op de gang om even af te koelen. Nea
draaide ook weer bij en haar pupillen
kregen weer de normale grootte. Na
een half uurtje zat Nardi alweer te
koeren op de gang en liet ik hem
voorzichtig weer binnen. Geen goed
idee. Nea vloog hem aan en mepte
hem de kamer door voordat ik haar
onschadelijk kon maken door een
handdoek over haar heen te gooien.
Nardi weer buiten gezet, waar hij zich
op de slaapverdieping weer even kon
herpakken alvorens ik hem bij Flavia
liet.
Nou, daar waren we lekker mee. Dan
maar even drie dagen time-out, dat
had in een vergelijkbaar geval met Yp
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Nardi

en Nardi een paar jaar eerder ook
geholpen. De volgende dag mochten
Nardi en Flavia in de tuin, maar
kennelijk was de ervaring die hij daar
de vorige dag had opgedaan zo akelig
geweest, dat hij een beetje ging flippen
en naar Flavia blies, die vrolijk aan
het rondhuppelen was en nergens erg
in had. Voordat deze situatie ook uit
de hand zou gaan lopen zette ik het
tweetal maar weer snel binnen, waar
Nardi nog wel even blies, maar met
een na het toedienen van een handje
brokjes inzag dat dit lieve zwart-zil
vertje toch echt geen kwaad in de zin
had. Vijf seconden later stoven ze
achter elkaar aan door de kamer, dit
keer in spel en als de dikste maten.
Pfoe, dat hadden we ook weer gehad.
Ook maar even een paar dagen geen
tuin meer tot alle gemoederen be
daard waren.

Nardi en Flavia met hun speeldoos

Na een dag of drie had Nardi schoon
genoeg van die extra dichte deuren en
wilde gewoon weer bij Nea naar bin
nen. Even leek het goed te gaan, maar
toen stortte ze zich weer op hem en
kon ik weer plukken haren gaan op
ruimen. Roel pakte Nardi op en wilde
hem op de gang zetten, maar had niet
in de gaten dat Nea mee naar buiten
glipte. Om een lang verhaal kort te
maken: Nea moesten we uit de slaap
kamer twee verdiepingen hoger pluk
ken en Nardi zat onder een ladenkast
je te bibberen, de held. Assertief is hij
niet bepaald, of misschien gewoon
vredelievend van aard. De situatie zag
er niet bepaald gunstig uit. We ken
nen Nea inmiddels lang genoeg om te
weten dat die het geheugen heeft van
een olifant en niet vergevingsgezind is
van aard.
We moesten elkaar wel bekennen dat
de kans op het ooit nog in harmonie
samenleven van onze drie katten nu
toch echt wel verkeken was. Het is
niet dat we niets geprobeerd hebben.
We zijn nu meer dan een jaar aan de
gang om ze aan elkaar te laten wen
nen. We hebben de hormonen bij
beide dames tot rust gebracht middels
een staafje Suprelorin. Dat werkt op
zich prima en ze zitten zo dicht in hun
vacht als een echte castraat. Ik heb in
een vorige Raskan al verteld van onze
pogingen met behulp van een katten
gedragstherapeute. De dames zaten
maandenlang beiden lekker te smik
kelen aan weerszijden van een half
open deur en dat ging goed zolang er

Flavia

eten was. Dan hadden ze daar alleen
maar aandacht voor. Verdere pogin
gen tot spelletjes en afleidingsma
noeuvres hadden hoegenaamd geen
effect. Op een goed moment kregen
ze van dat onderdeel ook echt tabak,
aten hun bak leeg, draaiden zich om
en liepen doodleuk weg. En wij maar
zwaaien met verenstokjes en ander
speelgoed. Ze maalden er totaal niet
om en trokken hun eigen plan. Dat
ging ons natuurlijk ook vervelen, dus
hielden we daar even mee op.
Toen ging Nea uit logeren bij Silfes
cian met het plan om daar aan de
kleur zwart-zilver te wennen. Katten
kunnen namelijk verschrikkelijke
racisten zijn, zie het stukje elders in
dit blad. Ze wende tot ieders verba
zing binnen de kortste keren aan de
aanwezigheid van grote teddybeer
Maverick en ze konden rustig zonder
toezicht samen. Even kregen we weer
hoop. Flavia zou dan als tweede daar
een tijdje verblijven om te leren dat
wildkleuren ook leuk kunnen zijn.
Daarna zouden beide dames uit loge
ren gaan op vreemd terrein, in de
hoop dat deze hernieuwde introduc
tie wel zou slagen. Dit plan moest
alleen op de langere baan geschoven
worden omdat er een nestje werd
verwacht bij de cattery. Ik ging Nea
dus na een dag of tien weer ophalen.
Toen ik de kamer binnenkwam was
ze helemaal blij. Ik ging ook naar
Maverick om hem te prijzen voor zijn
buitengewone geduld en tolerantie.
(Ik ga hem echt nog een keer stelen,
de Meef is voor mij één van de groten,

in dezelfde categorie als Stratos en
Kobus.) Maar dat beviel Nea hele
maal niet! Die haalde eens lekker uit
naar die goeie Meef en gaf hem een
paar fikse draaien om zijn oren. Meef
keek wat bevreemd, maar reageerde
verder als de gentleman die hij is.

Tijd voor moeilijke en nare beslissin
gen. Omdat Nea degene is die de
angstagressie vertoont, lijkt zij de
aangewezen kat om te herplaatsen en
dan ergens waar geen andere katten
rondlopen. Ze heeft me altijd al de
indruk gegeven dat ze het niet erg
vond om een tijdlang zonder soortge
noten ergens te verblijven, zolang er
maar mensen waren. Daar is ze altijd
allerliefst mee. Het is mijn grootste
knuffel en ze kan rustig uren zitten
vozen, trappelen en druppelen. Nardi
en Flavia zijn de dikste vriendjes en
voor Flavia kunnen er niet genoeg
katten rondlopen. Ze komt per slot
uit een groot gezin, eigenlijk twee
gezinnen van drie die ongeveer even
oud waren en samen opgroeiden. Zij
gaf ook altijd te kennen best vriendjes
te willen worden met Nea, maar op
een goed moment had ze ingezien dat
haar pogingen tot mislukken ge
doemd waren en had ze het maar
opgegeven.
Het is altijd slikken als je zo’n beslis
sing moet nemen. Als je een dier
neemt, verwacht je dat het voor het
leven is. Het is nu een beetje of je kind
het huis uitgaat. Ze is er nog wel, maar
ze maakt geen onderdeel meer uit van
jouw leven. We hadden nog graag een
nestje met haar gedaan, maar dat zal
nu niet meer lukken. We zullen haar
missen, ons lieve snoetje.
Naschrift: Er hebben zich inmiddels
mensen aangediend voor Nea, een
ouder echtpaar dat een appartement
bewoont niet al te ver hier vandaan.
Zij hebben onlangs afscheid moeten
nemen van hun bejaarde kat en mis
sen de aanwezigheid van een bontbal
in huis enorm. Daar zou ze in ieder
geval veel aandacht krijgen. Binnen
kort gaan we kennismaken, dus duim
maar voor ons.

Nea’s reactie sloeg onze hoop weer
een heel eind de bodem in. Als laatste
poging probeerde ik nog een kalme
rend middel van Chinese kruiden,
waar ik goede berichten over had
gehoord. Het zou één tot drie weken
duren voordat het werkte. Na vier
weken was er nog weinig te merken
en de fabrikant raadde me aan een
week lang de dosis met 50% te verho
gen. Dat deed ik en toen had ze de
aanvaring met Nardi, dus waren we
weer op een dood spoor aangeland.
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Notulen Algemene Ledenvergadering
van 27 maart 2010 in De Hilt te Eemnes
Aanwezig: Huibert, Arnold, Piet, Janie, Nancy, Mata de Haan, Ria Vermeulen en Helga Bruggink.
1. Opening.
Huibert heet iedereen welkom en opent om 13.30 uur de vergadering.
2. Vaststellen definitieve agenda.
Huibert vraagt of iedereen het eens is met de agenda welke gepubliceerd is het Raskanblad no. 5, pagina 7.
3. Mededelingen en ingekomen stukken.
Er is een e-mail van Helga Bruggink binnengekomen met de mededeling dat zij graag de kittenbemiddeling van Nancy Heij
zou willen overnemen.
4. Notulen Algemene Leden Vergadering 2009.
De notulen worden doorgenomen en goedgekeurd.
5. Jaarverslag secretaris.
De secretaris deelt het jaarslag uit, waarna iedereen het even doorleest. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
6. Jaarverslag Penningmeester.
De penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag.
De kascontrole is oké en de penningmeester wordt gedechargeerd.
7. Benoeming kascontrolecommissie.
Huibert vraagt aan Janie Workum en Nancy Heij of zij de kascontrolecommissie voor het volgende jaar willen zijn, omdat
zij dit jaar aftredend zijn en dus dan geen bestuurslid meer zijn. Beiden stemmen daarmee in.
9. Redactie.
Huibert bedankt iedereen die aan de redactie heeft meegewerkt, in het bijzonder Arnold Vermeulen, die heel veel voor de
redactie doet. Er is een nieuw lid bij de redactie gekomen en dit is Myra Rooselaar. Wij zijn erg blij dat zij in de redactie is
gestapt, want we kunnen wel wat nieuw mensen gebruiken. Tevens laat Huibert een jaargang aan bladen zien en die zien
er heel mooi uit. Ze zijn geheel in kleur gedrukt en we zijn erg blij met het resultaat. Arnold geeft aan het fijn te vinden als
er iemand bij zou kunnen komen die de opmaak van het blad doet.
10. Bestuursverkiezing.
Statutair aftredend en zijn Nancy Heij en Jany Workum.
Helaas hebben er zich - buiten Helga Bruggink - geen kandidaten aangemeld en dus zijn we nog steeds op zoek naar Feli
kat/Raskan-leden die graag in het bestuur zouden willen plaatsnemen. Helga heeft zich aangemeld als kaderlid en wij zijn
erg blij dat zij de kittenbemiddeling op zich gaat nemen.
Huibert bedankt Janie en Nancy voor hun medewerking van de afgelopen jaren en verrast ze met een mooi boeket.
11. Begroting.
Arnold presenteert de begroting deze ziet er goed uit. Huibert geeft aan dat het verstandig zou zijn om ook nog € 250,- te
begroten op de Special in mei. Dit vinden alle aanwezige leden en bestuursleden goed en de begroting wordt goedgekeurd
en Arnold wordt bedankt voor zijn uitleg.
12. Activiteiten.
Piet stelt voor om dit jaar wederom naar Blijdorp te gaan, omdat het afgelopen jaar een groot succes was en iedereen het
erg naar zijn zin heeft gehad. De aanwezigen stemmen hiermee in en zodoende zal het uitstapje naar Blijdorp plaatsvinden
in september of oktober. De fotocollage in Schiedam was een groot succes en we hopen dat we de foto’s tijdens de Special
in mei weer kunnen gebruiken.
Helga vraagt of het mogelijk is om een Rasdag te houden. Wij zouden dit allemaal heel graag willen, maar financieel is dit
niet meer haalbaar. Misschien in samenwerking met andere rasclubs of misschien in een goedkopere zaal. Huibert gaat
hiervoor informatie inwinnen.
13. Rondvraag.
Ria stelt voor om mogelijk een uitstapje naar Stichting Pantera te organiseren, want deze heeft sinds mei de deuren geopend.
(red. momenteel is de Stichting Pantera enkel voor donateurs toegankelijk)
Arnold vraagt zich af of de ALV nog steeds in de Hilt moet plaatsvinden omdat er zo weinig leden komen en het misschien
bij iemand thuis zou kunnen.
Huibert is het daar niet mee eens want er moet altijd rekening worden gehouden met het feit dat er wel veel leden komen.
8
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Ook vraagt Arnold zich af of de Raskan nog bestaansrecht heeft in de toekomst, gezien er steeds meer leden weggaan. Om
dit tegen te gaan moet er actief op zoek worden gegaan naar nieuwe leden. Zo zouden we de kittenkopers een gratis
proefnummer kunnen toesturen. Dit was al mogelijk, maar veel leden/abonnees maakten hier (nog) geen gebruik van.
Helga zal proberen hier verandering in te brengen. Arnold vertelt ook dat er op 16/17/18 april het Animal Event is.
14. Sluiting.
Huibert sluit de vergadering om 15.30 uur en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid, heet Helga welkom als medewerk
ster voor de kittenbemiddeling en nodigt iedereen uit voor een drankje.

Gelukkig liep het
met een sisser af
Hallo, ik ben Janie Workum en woon
in Heerhugowaard. We hebben 3
Somali’s. Een wildkleur kater Indy
van 3 jaar en een blauwe kater Banjer
van 2 jaar en onze sorrel zilver poes
Sissy, van 13 jaar die bij ons thuis is
geboren.
Momenteel hebben we 2 logees van
mijn zoon: een kater en een hond. De
hond Jerra kan niet bij mijn katten,
want dan wordt het herrie in huis.
Jerra gaat elke dag met mijn man mee
naar het werk en ’s avonds wisselen
we de katten met de hond. Tommy,
de kater van mijn zoon, kan het goed
vinden met mijn eigen katten, maar
had woensdag 24 maart ’s ochtends
weinig gegeten. Omdat ik naar mijn
werk moest, deed ik de Somali’s eerst
uit de kamer. Toen Tommy nog eten
gegeven in de keuken en toen ook
Tommy uit de kamer. Ik ging toen de
spullen in mijn auto doen met de
buitendeur open, want alle katten
waren uit de kamer en ben toen naar
mijn werk gegaan.
Ik kwam rond vier uur weer thuis en
maakte meteen eten voor alle katten
en liet ze toen weer in de kamer. Toen
Sissy maar niet kwam, werd ik erg
zenuwachtig en begon ik meteen alles
te doorzoeken; de kasten, lades, de
andere ruimtes, maar geen Sissy te
bekennen. Het kon toch niet zijn dat
zij die ochtend tussen mijn benen
door was geglipt en toen naar buiten
was gegaan? Ik ben meteen buiten
gaan zoeken tot ’s nachts 01.30, maar
nog steeds geen Sissy. Toch maar
even naar bed en om 04.30 weer bui
ten gaan zoeken. Maar weer geen
Sissy.
Mijn man heeft flyers gemaakt en die
ben ik overal in de buurt gaan ophan
gen. Mensen vroegen meteen wat ik
kwijt was en reageerden spontaan

Onze 13-jaar oude Sissy

“als wij je kat zien, dan bellen we
meteen”. Ook melding gedaan bij de
Vereniging van Zwerfkatten en bij het
asiel. Daar was ze niet bekend. Inmid
dels was het al einde van de dag, maar
nog steeds geen Sissy. Ik was bang dat
zij niet meer leefde. We hebben gege
ten en ik ben weer naar buiten gegaan
met Jerra en een flink rondje gelopen,
maar nog steeds geen spoor van Sissy.

al die tijd haar plas en ontlasting op
gehouden en het eerste wat ze deed
was natuurlijk naar de kattenbak
gaan.

Ondertussen was mijn man lekker
gaan douchen en die kwam ineens de
kamer in met “kijk eens wat ik hier
heb?” . Nou dat was Sissy dus. Ze
heeft dus in een la onder het bed ge
zeten en al die tijd helemaal niets van
zich laten horen! Ongelooflijk, al die
tijd was ze er dus toch.

door Janie Workum

Hoe kon zij nou in die la zijn terecht
gekomen en hoe kwam die la dan weer
dicht? Nou is Tommy een kater die
graag alles openmaakt en waarschijn
lijk heeft hij de la opengemaakt en is
Sissy lekker in de la gaan zitten tussen
alle sokken. Misschien is bij het spe
len de la weer dicht gevallen. Ze heeft

We zijn ieder geval heel erg blij dat zij
er weer was en niets mankeerde. Dus
toen kon ik alle flyers weer van de
lantaarnpalen afhalen, want Sissy
was gelukkig weer terug.

Heeft u al betaald ??
Ondanks twee eerdere verzoeken zijn
er nog een vijftiental leden/abonnee's
die de contributie voor 2010 nog niet
hebben voldaan.

Kijk het aub even na en maak het geld
over!
Hartelijk dank,
Arnold Vermeulen
Penningmeester
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Eten wat de pot
schaft: maak dat de
kat wijs!
door Myra Rooselaar
Dat katten kieskeurig zijn, zeker wat
hun eten betreft is iets wat alle ‘erva
ringsdeskundigen’ zullen beamen. Waar
ze de ene dag nog wild van waren,
trekken ze de volgende dag hun poe
zelige neusjes voor op! De voorkeur
voor een bepaalde voeding hangt op
de eerste plaats af van de geur. Maar
ook de meest aantrekkelijke geur
helpt niet als de basisingrediënten
(vlees, granen, groenten) niet van
goede kwaliteit zijn. Een premium
voeding (voeding van hoge kwaliteit)
is niet alleen smakelijk, maar ook
beter voor de gezondheid en helpt
problemen (zoals bv. blaasgruis)
voorkomen.
Omdat we toch onze eigen voorkeu
ren projecteren op onze dieren, den
ken we al gauw dat alleen het duurste
het beste is. En dat terwijl onze katten
zelf net zo makkelijk het goedkoopste
blikje kattenvoer naar binnen wer
ken, als ze daar de kans toe krijgen. 
Zoals Ester Overman van www.voer
natuurlijk.nl ook al aangeeft; “Kat
ten zijn er alleen op uit om simpelweg
het lekkerste te pakken te krijgen en
geef ze daarin eens ongelijk!”.
Droogvoer of vers?
Er zijn zoveel soorten kattenvoer
beschikbaar (droog, nat, vers), dat je
zelf kan bepalen wat het beste bij jouw
levensstijl en uiteraard je kat past.
Premium droogvoer
Bij droogvoer kies je het best voor een
premium product, dus van hoge
kwaliteit. Dan weet je zeker dat er
geen onnodige afvalstoffen door het
eten worden gemengd. De kat heeft
een kleinere hoeveelheid van de voe
ding nodig, omdat deze door de hoge
kwaliteit van de ingrediënten beter
wordt opgenomen. Door de hoge
verteerbaarheid zal de ontlasting
compacter zijn en minder rui
ken. Ook is droogvoer erg makkelijk
voor het baasje, het staat namelijk
altijd klaar en kan meteen worden
geserveerd. De meeste droogvoerfa
brikanten raden aan om niet te vaak
te variëren met de smaken. Als er toch
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wordt overgegaan op een nieuwe
smaak of merk voeding, is het advies
gedurende enkele dagen de nieuwe
voeding in toenemende hoeveelheid
te mengen met de oude voeding. Op
deze manier kan de kat rustig wen
nen. Een abrupte verandering van
voeding kan maag- of darmklachten
veroorzaken. Zorg er wel voor dat er
altijd vers water klaarstaat. Want
vocht is essentieel, wat voor voer je
ook geeft en zeker bij droog voer moet
je kat voldoende drinken.
Natuurlijke Rauwe Voeding
Daarnaast wint verse voeding steeds
meer terrein. Ester Overman: “We
reldwijd zijn er steeds meer mensen
die de maaltijden van hun kat zelf
bereiden. Deze maaltijden bestaan
uit rauwe botten, orgaanvlees, spier
vlees en eventueel worden er ook hele
prooien gevoerd.

sen die voor Natuurlijk Rauw Voer
kiezen) zijn er ook van overtuigd dat
rauwe voeding onder andere blaas
gruis, diabetes en allergieën kan ver
helpen en voorkomen.

Omdat wij steeds vaker nadenken
over ons eigen dieet, wordt als van
zelfsprekend ook het dieet van de kat
onder de loep genomen. Mensen die
rauwe voeding aan hun kat geven,
willen graag precies weten wat hun
kat binnenkrijgt en in welke verhou
dingen. Mede daarom stellen de
meeste rauwvoerders het menu van
hun kat zelf samen. NRV-ers (men

Bij het zelf samenstellen, is het de
bedoeling om de botten, het spier
vlees en het orgaanvlees rauw te ver
strekken. Door het vlees te verhitten
worden alle nuttige vitaminen en mi
neralen vernietigd en worden alle
goede bacteriën en enzymen, die voor
een goede weerstand zorgen, gedood.
Het verhitten van botten, op welke
manier dan ook, is levensgevaarlijk.

Gekookte, gebakken of gerookte
botten veranderen namelijk van
structuur en kunnen splinteren en zo
voor darmperforaties zorgen.
Rauwe botten zijn echter zeer goed
verteerbaar en een uitstekende na
tuurlijke calciumbron en een tanden
borstel bovendien. Door het knagen
aan de botten, werken de katten
eventueel tandsteen weg, waarmee ze
allerlei nare ontstekingen kunnen
voorkomen. Voorbeelden van ge
schikte botten voor katten zijn kip
pennekken, kippenvleugels, kwar
tels, patrijsboutjes en konijnkarkas
jes.
In een zelfsamengesteld menu wordt
vlees gegeven van verschillende dier
soorten, waarbij men een minimum
van vier diersoorten aanhoudt. De
reden waarom variatie zo belangrijk
is, is omdat alle diersoorten verschil
lende verhoudingen aan vitaminen en
mineralen bevatten die een kat moe
ten voorzien in zijn voedingsbehoef
te. Varken en zwijn dienen als enige
diersoorten vermeden te worden. Dit
is vanwege het dodelijke Aujeszky-vi
rus, die, indien aanwezig in het vlees,
altijd zal leiden tot de dood.
Het natuurlijkste is uiteraard om
diersoorten te voeren, waarvan de kat
in staat zou zijn om deze te vangen.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld: kip,
konijn, parelhoen, patrijs en haas. 
Vaak wordt gedacht dat vis een heel
natuurlijke prooi is, terwijl dit van
oorsprong niet zo is. Vis bevat echter
wel hele goede vetzuren, die onder
andere bijdragen aan een goede vacht
en het immuunsysteem versterken.
Rauwe sardientjes, zalm, makreel en
tonijn zijn een perfecte aanvulling
voor de kat.
Omdat katten altijd hele prooien in
één keer verschalken, zou het voor
een kat het beste zijn om elke dag een
complete maaltijd te krijgen: een 

maaltijd van bot, orgaan en spier
vlees. Echter omdat katten relatief
kleine hoeveelheden per dag eten, kan
het wel een erg omslachtige manier
van werken zijn om elke dag compleet
te voeren. Dit is dan ook de reden dat
de meeste zelfsamenstellers ervoor
zorgen dat een kat binnen een periode
van een week alles binnenkrijgt wat
hij nodig heeft”.
Kant-en-klare natuurlijke rauwe
voeding
Wie wel rauwe voeding aan zijn kat
wil geven, maar het niet zitten om
alles zelf te mengen, heeft geluk. Er
zijn verschillende aanbieders die
kant-en-klare complete rauwe vleespak
ketten aanbieden via dierenspeciaal
zaken. Dat is dan ingevroren en hoeft
enkel tijdig ontdooid te worden. Ook
is vers lams- en runderhart, kip en
dieprviesvis als koolvis een perfecte
aanvulling.

Info over voeding
lees meer hierover op:
www.voernatuurlijk.nl
www.silfescian-cats.nl
www.carnibest.nl
www.haaksbarf.nl
www.bibidiervoeding.nl
www.carnivoer.nl
15 mei naar infomiddag in Zwolle
www.kat.eukanuba.be
www.hillspet.nl
www.royalcanin.nl
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Kleinste kattekopjes 2010

Met dank aan Elsbeth Krabbe, MarjonCattery Bahir Dar, Trudy Traa, Helga Bruggink Cattery
Doekosjka, William Vermeulen Cattery Criddle, Esther en Marco Cattery Ferox, Karin Lenselink,
Gerben Potman, Suzan Meijer Cattery Silfescianen Marian Springvloed Cattery Aalstreep.

Westendorp, april 2010

Beste Raskanners,

Tijdens de algemene ledenvergadering op 27
maart j.l. heeft Nancy Heij te kennen gegeven zich niet meer beschikbaar te stellen
als bestuurslid.
Nancy verzorgde het secretariaat en de
kittenbemiddeling van Raskan.
Graag neem ik het stokje van Nancy over m.b.t. de kittenbemiddeling.
Ik heb veel ervaring met het bemiddelingswerk uit het verleden
als bestuurslid van de dierenbescherming afdeling Doetinchem
en omstreken.
Dus hierbij stel ik mij graag aan u voor.
Mijn naam is Helga Bruggink uit Westendorp. De meesten van u
weten wel dat ik al meer dan 15 jaar zilver Somalis fok (cattery
van Doekosjka).
Het lijkt mij erg leuk om dit werk te gaan doen en ik hoop dan
ook van harte dat u de nestjes, het liefst met fotos, bij mij aan
meld!
Het is voor de lezers van de Raskan ook leuk om te lezen dat er
weer nieuwe kittens zijn geboren en vooral fotos van de kleintjes
zijn van harte welkom.
Dit werk kan niet zonder uw medewerking een succes worden,
dus meld u de nestjes aan. En vooral ook, geeft u het aan als er
Kittens verkocht zijn zodat het blad actueel blijft, want niets is
vervelender als geïnteresseerde kittenkopers op de site lezen dat
er beschikbare Kittens zijn en dit blijkt niet te kloppen.
In de hoop op een prettige samenwerking groet ik u allen hartelijk.
Helga Bruggink.

TER LEERINGH EN
DE VERMAECK XVI
door Suzan Meijer-Miedema
Onlangs las ik in de column ‘GE
DRAG BEPAALT UW ERFENIS’
van Rene Diekstra in het Haarlems
Dagblad’ over hoe epigenetische pro
cessen invloed op gedrag kunnen
hebben. Dit was voor mij een totaal
nieuwe benadering van de erfelijk
heid van gedrag. Uiteraard ging het
niet over honden en katten maar de
bevindingen berustten wel groten
deels op dierproeven.
Algemeen wordt onderschreven dat
een goede primaire (meestal nog bij
de fokker) en secundaire socialisatie
(bij de nieuwe eigenaar; alleen een
liefdevolle verzorging is niet genoeg)
de basis vormt voor een harmonieuze
ontwikkeling van het dier. Ondanks
alle inzet, extra autoritjes, niet laten
schrikken van maar wel wennen aan
de stofzuiger, allerlei nieuwe ervarin
gen laten opdoen, op jongere leeftijd
mee op visite, naar een show, leidt
zorgvuldige socialisatie niet altijd tot
het gewenste effect. Het maternale
effect, de vaak voor ons onmerkbare
reacties van het moederdier op door
haar als bedreigend ervaren situaties
en op prettige situaties heeft invloed
op de psychische ontwikkeling van de
dieren. Hoe negatief of hoe positief
het effect het gedrag van de moeder
zal zijn, is afhankelijk van de wissel
werking met de genetische aanleg van
de kittens. Staan beide ouders onbe
vangen in het leven, herstellen zij zich
snel wanneer ze ergens van geschrok
ken zijn dan zal de appel, mits er na
tuurlijk geen sprake is van verwaar
lozing of van een inteeltcombinatie
waardoor er gedragsverlies/ geneti
sche angst kan ontstaan, niet ver van
de boom vallen.
Maar het kan nog beter! Het effect
van de epigenetica, de mogelijkheid
voor het DNA om een gen aan
of uit te zetten. Kan de best mogelijke
verzorging bijvoorbeeld leiden tot
grotere schoonheid? Onze dieren zijn
al mooi genoeg, maar voor het kun
nen uitbannen van ieder spoortje
angst is heel wat te zeggen. Wanneer
een kat zich bijv. prettig voelt bij alle
aandacht op een tentoonstelling, dan
presenteert hij zich ook beter en zo
14
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leidt de epigenetica, de bijkomstighe
den die effect op de genen hebben, tot
een betere showresultaten ook bij
volgende generaties.
Epigenetische processen kunnen ook
op gezondheidsgebied zijn vruchten
afwerpen. Het wordt al algemeen er
kend dat stress een negatief effect op
de gezondheid heeft. Dat de omstan
digheden genen aan en uit kunnen
zetten, dus ook die bijv. kanker ver
oorzaken, en dat deze dan zelfs bij de
nakomelingen een rol kunnen spelen
is onderwerp van studie in deze tak
van de biologie.
Uit de bewuste column:
Zij toonden namelijk aan dat het likken
van de moederrat de werking van be
paalde genen, de dragers van erfelijk
heid, in hun jongen had veranderd. Het
likken had de aanmaak van een stofje
gestimuleerd. Dat stofje had de wer
king veranderd van een gen dat belang
rijk is voor de reactie op stress. Daar
door reageerden de gelikte ratten kal
mer en gingen ze beter om met stress
volle situaties. Ze waren in en na zulke
situaties minder angstig en agressief
dan hun 'ongelikte' soortgenoten. De
betekenis van deze bevinding is ronduit
enorm. Het betekent onder andere dat
opvoeding de werking van genen die
ontwikkeling sturen kan veranderen.
Of om het nog confronterender te zeg
gen, de manier waarop ouders zich ten
opzichte van hun kinderen gedragen,
kan bepaalde genen 'aan' of' uit' zetten.
Zulke processen, die epigenetische
processen worden genoemd (epi is het
Griekse woord voor 'op'), zouden vol
gens dezelfde onderzoekers ook ver
antwoordelijk kunnen zijn voor de
schadelijke effecten van onder meer

roken en alcohol drinken tijdens de
zwangerschap. Epigenetische proces
sen vinden niet alleen plaats in de eerste
levensjaren, maar ook later. In feite
kan alles wat we eten, drinken, doen,
kortom de manieren waarop we ons
gedragen, zulke processen op gang
brengen en daarmee onze kwetsbaar
heid of weerbaarheid en onze levens
verwachting beïnvloeden.

Racisme bij katten
Dat katten soms met elkaar in de
clinch raken is geen onbekend ver
schijnsel. Door bijv. van een nieuw
komer in huis te schrikken of door de
pijn door met de staart tussen de deur
te raken te associëren met de schrik
reactie van een andere kat, kan er
blijvende vijandschap tussen twee
eerder dikke vrienden ontstaan. Ik
heb meegemaakt dat een kat met alle
katten van één bepaalde kleur een
groot probleem had (racisme) en ze
aanviel. Na één goede ervaring met
een kat van die bepaalde kleur ont

dekte hij, tijdens een overheerlijke
groepsmaaltijd, dat zijn angst totaal
overbodig was en bleek bij spontaan
genezen. Vanuit die ervaring probeer
de ik onlangs een poesje dat een pro
bleem had met een zilvertje op deze
kleurslag te resocialiseren. Uitverko
ren proefkonijn was onze sociale en
tolerante Maverick. Het wennen aan
elkaar ging bijzonder voorspoedig en
al gauw konden ze zonder toezicht in
één kamer en aten ze zelfs van één
bordje. Helaas kon ik de wensessie
niet voortzetten met het te logeren
nemen van de bewuste zilveren poes
waar de frictie mee is, omdat onze
Anches moest gaan bevallen. De
aanwezigheid van een vreemde kat in
huis is niet bevorderlijk voor de vei
ligheidsgevoelens van een a.s. moe
derpoes, dus de logé werd opgehaald.
Haar baasje was heel verbaasd over
de ontspannen omgang van haar poes
met Maverick. Helaas was dit maar
van zeer korte duur – toen het echt tot
de logé doordrong de dat haar mens
er weer was, vloog ze meteen de zilve
ren kater aan. Niet echt gemeen dus
er was geen schade maar voldoende
voor ons om totaal ontmoedigd te
raken. Eerder had een jaar lang bege
leiding van een kattentherapeut ook
al niet tot enig resultaat geleid. Zo zie
je maar hoe kwetsbaar kattenrelaties
zijn.

Puppyren voor kittens
Op 2 maart werd het nestje van An
ches geboren. De bevalling verliep
bijzonder voorspoedig en het grote
genieten nam een aanvang. De eerste
weken vond Anches het prima om
met haar kittens in het felarium, m’n
vorige computerhoek waar ze ook in
bevallen was, te bivakkeren. Deze
ruimte is op werkhoogte en dus rug
vriendelijk. Zelfs toen het nestje drie
weken oud was en moederpoezen
vaak instinctief met hun kittens willen
verhuizen, ging Anches nog akkoord
met nog een weekje extra nadat ik de
ruimte extra goed had uitgesopt en de
kussens had vervangen. Ik had op

internet een puppyrennetje gezien
waarvan ik vond dat dit erg leuk kon
zijn voor ons nestje. Flexibel, op
vouwbaar, lichtgewicht, wasbaar en
dus ook geschikt om met mooi weer
naar de tuin te verslepen. Toen ze vier
weken oud waren, vond ik ze groot
genoeg voor deze ruimte, ook weer
gezellig in de huiskamer. Daar heb
ben we inmiddels al meerdere weken
veel plezier van.
Onlangs had ik echter een nare situa
tie tussen de huisdieren. Onze honden
zijn super in de omgang met de katten
en de kittens. Zij verzorgen de kittens
alsof het hun puppy’s zijn en we kun
nen opgroeiende kittens dan ook
wanneer ze iets weerbaarder zijn
zonder toezicht los bij de honden in
de huiskamer laten. De kleine hond
zou op haar gelukkigst zijn wanneer
de kittens over haar heen zouden
klauteren. De grote denkt daar an
ders over en eist respect. Wanneer de
kittens door de kamer gaan scharre
len en haar tegenkomen, leert zij ze
door duidelijk te grommen dat ze niet
bij haar welkom zijn. Instinctief
weten kittens dat ze dit gegrom seri
eus moeten nemen en gaan ze, onder
de indruk, braaf in de achteruit. Ik
prijs de hond dan voor haar gedrag
en alles gaat dan verder zijn gangetje.
Alleen deze keer ging het mis. De
grote witte hond was die middag al
klierig en Anches onrustig. Mogelijk
door het gegil van de meiden in een
nieuwe kermisattractie, de Mega G 4
Booster Maxx waarvan Haarlem de
première had, op de Grote Markt dat
je in het hele centrum van Haarlem
kon horen. En toen kwam het tot een
confrontatie tussen een kat of kitten,
geen idee wie, en de grote hond wat
voor de moederpoes reden was om –
dapper, Eesz is twintig keer groter, in de aanval te gaan. Gelukkig heeft
Eesz een perfecte beheersing van haar
agressie en raakte niemand bescha
digd maar dit voorval had wel een
domino-effect op de andere dieren.
De kittens hadden zich instinctief
onder de trap verstopt en dat was
maar goed ook want de anderen
raakten ook in conflict met elkaar. De
rust was snel wedergekeerd nadat de
katten in groepjes even in verschillen
de vertrekken waren ondergebracht.
Dit hele gedoe had beduidend ernsti
ger kunnen uitpakken. Tegen etens
tijd gingen de deuren weer open en
iedereen bleek gelukkig meer interes

se in de maaltijd (extra sterk ruikend
gemaakt met Whiskas) dan in elkaar.
Ik ben heel dankbaar dat dit voorval
zo snel vergeten bleek want wanneer
zoiets uitloopt in duurzame ont
wrichte relaties kan dit uiteindelijk
leiden tot een herplaatsingen.
Rasspecial in Alkmaar
Op 16 mei wordt er in Alkmaar weer
een rasspecial voor de Abessijn en
Somali gehouden. Helaas zijn onze
kittens dan nog te jong om ze daar te
showen want we zijn wel erg tevreden
over hun uiterlijk schoon. Dan moe
ten de oudjes het ras maar vertegen
woordigen. Naast hun vader Jack en
hun twee grootouders Tresca en Ma
verick, hebben we Sijntje van elf jaar
en Nieckje van acht jaar ingeschre
ven.
Sijntje ziet er nog geweldig uit voor
haar leeftijd; prachtige vacht en dito
lijn. Van het tweede oudje, Nieckje
van acht, is in de bloei van haar leven
is maar de keurmeesters vinden het
bijzonder dat haar conditie op deze
leeftijd nog zo goed is. Die supercon
ditie en dito schoonheid komt vast
door het goede voer. Hun eten bestaat
voor het grootste deel uit rauw vlees
van voor menselijke consumptie
goedgekeurde kwaliteit. Volgens de
leer van de epigenetica komt deze
voeding haar nakomelingen in meer
dere generaties ook nog eens ten
goede!
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Voor het eerst in Nederland: bestralen van huisdieren met kanker

Misdorp Centrum
door Myra Rooselaar
'De Universiteitskliniek voor Gezel
schapsdieren van de faculteit Dierge
neeskunde van de Universiteit
Utrecht heeft in april 2010 het Mis
dorp Centrum voor Veterinaire Ra
diotherapie geopend. Dit eerste en
enige bestralingscentrum voor huis
dieren in Nederland is vernoemd naar
Prof. dr. Wim Misdorp (1929–2009),
de eerste hoogleraar Veterinaire On
cologie aan de faculteit Diergenees
kunde.
130.000 gevallen van huisdieren met
kanker
In Nederland worden jaarlijks zo’n
130.000 gevallen van kanker vastge
steld bij honden en katten. Hoewel
kanker minder vaak voorkomt bij
katten dan bij honden, lijden de kat
ten helaas vaker aan een agressieve en
kwaadaardige vorm van kanker.
Vorig jaar besteedde Raskan al aan
dacht aan wat chemotherapie kan
doen voor huisdieren. Bij het nieuwe
centrum in Utrecht kan - naast chi
rurgische ingrepen en chemotherapie
- nu ook bestraling tegen kanker
toegepast worden bij huisdieren.
Wanneer komt een huisdier in aanmer
king voor bestraling?
Niet elke tumor komt in aanmerking
voor bestralingstherapie. De tumor
moet gevoelig zijn voor straling en
niet zijn uitgezaaid. Daarnaast moet
de algemene gezondheid van hond of
kat goed zijn, omdat bestraling
plaatsvindt onder een oppervlakkige
narcose.
Twee soorten behandeling:
1.
Curatieve behandeling, gericht
om dieren te genezen of te stabilise
ren. Dit is meestal bij tumoren, die
met een operatie niet (goed) te verwij
deren zijn, zoals neus- en hersentu
moren en tumoren op plaatsen die
anders tot amputatie van ledematen
zouden leiden. Ook kan een operatie
gebied nabestraald worden in het
geval dat een tumor niet volledig
verwijderd zou zijn.
2.
Palliatieve behandeling, gericht
om het dier een tijdelijke verlenging
en verhoging van de kwaliteit van het
leven te bieden. Hierbij wil men de
16
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groei van de tumor (tijdelijk) rem
men. Deze behandeling wordt ingezet
bij snel groeiende en/of niet te opere
ren tumoren zoals de meeste bottu
moren.
Dierenarts-Oncoloog Drs. Maurice
Zandvliet van het Misdorp Centrum
legt uit dat bestraling van dieren goed
vergelijkbaar is met die bij mensen.
“Als behandelend specialist stel ik
eerst vast om welk soort tumor het
gaat, waar deze zich precies bevindt
en of er eventuele uitzaaiingen
zijn. Op basis hiervan wordt de meest
optimale behandeling (operatie, be
straling, chemo of een combinatie
hiervan) besproken met de eigenaar.
Het grote verschil met chemothera
pie is dat een behandeling chemothe
rapie effect heeft op het gehele li
chaam van het dier, terwijl bestraling
(net als bij een operatie) heel gericht
1 enkele plek aangrijpt. Dat betekent
dat het huisdier muisstil moet liggen
tijdens de bestraling. Om dit te berei
ken, wordt een lichte narcose toege
past. Dit stilliggen is van cruciaal
belang om de bestraling herhaaldelijk
nauwkeurig en optimaal op dezelfde
plek toe te kunnen dienen”.
De curatieve behandeling bestaat
doorgaans uit 15 sessies gedurende 3
achtereenvolgende weken. Bij pallia
tieve behandelingen zijn gemiddeld 6
sessies nodig. Daarom kan je ervoor
kiezen om je kat in het centrum achter
te laten gedurende de periode van
behandeling. Er is een apart katten
verblijf gebouwd, waar eigenaren

herkenbare dingen voor hun kat
kunnen achterlaten, zoals een mand
je of dekentje en eigen voedsel. Tij
dens het weekend zou het dier naar
huis mogen, omdat er dan niet be
straald wordt.
Uitgebreide handelingen
De bestraling zelf is slechts een klein
deel van alle nodige handelingen: het
onder narcose brengen, het juist po
sitioneren van het dier, het afstellen
van bestralingsmachine, het weer
bijbrengen van het dier en nazorg zijn
minimaal zo belangrijk. Anders dan
bij chemo, is er bij bestraling geen
apart veiligheidsprotocol. Zodra de
bestraling is voltrokken, mag het dier
gewoon aangeraakt worden en is het
niet radioactief.
Nevenwerkingen
Drs. Zandvliet: “Meestal treden in de
derde behandelingsweek rondom het
behandelde gebied nevenwerkingen
op. Zo kan huid beschadigd worden
en kan bij behandeling van de bek
beschadiging van het mondslijmvlief
ontstaan, wat ongemak bij het eten
kan geven en zijn ook de ogen gevoe
lig voor bestraling. De meeste bijwer
kingen verdwijnen binnen 10 dagen
na de laatste bestraling. Informatie
over de behandeling, mogelijke ne
venwerkingen en nazorg worden alle
maal uitgebreid doorgenomen met de
eigenaar tijdens het intake gesprek.
We raden mensen aan hun huisdier
enkel te laten behandelen als de kans
op genezing en/of verbetering van de
levensomstandigheden reëel zijn.”

Wat kost zo’n behandeling?
Een behandeling van gemiddeld 3
weken kost ongeveer 2.500 euro. De
palliatieve behandeling kost gemid
deld 1300 euro. Dit zijn puur de kos
ten voor bestraling. De meeste verze
keringsmaatschappijen dekken deze
kosten geheel of gedeeltelijk, als daar
een extra module voor is afgesloten.

De zin en onzin van bestraling
Volgens drs. Zandvliet worden hon
den vaker bestraald dan katten. Hij
geeft aan dat er bij honden nu een
maal meer tumoren voorkomen die
goed te behandelen zijn met bestra
ling. En als eigenaar moet je je wel
goed realiseren waar je aan begint. 
Buiten te kosten, geldt natuurlijk ook

dat de behandeling en nazorg een
grote impact heeft op zowel dier als
eigenaar.
Meer info?
Contacteer uw dierenarts of ga
naar www.uu.nl/diergeneeskunde/
radiotherapie of bel het centrum
via 030/ 253 9411.

De Algemene Levenvergadering van Felikat 2010
door Suzan Meijer
In de laatste Felikat Magazine staat de uitnodiging om de komende algemene ledenvergadering (ALV) bij te wonen. Bij
een ALV is het gebruikelijk dat er, naast de andere agendapunten, ook voorstellen ter verbetering van de reglementen
worden ingediend. Dat is alleen maar goed voor de best mogelijke gang van zaken en helemaal bij een vereniging van
fokkers en liefhebbers van katten, waar het welzijn van de dieren hoog in het vaandel staat.
Het was voor mij erg lang geleden dat ik het tentoonstellingsreglement onder ogen had. Ik heb het grootste respect voor
de mensen die iedere keer weer een tentoonstelling weten te organiseren en dan is het extra interessant om zo’n reglement
weer eens door te lezen zodat je je kunt realiseren wat er zoal bij komt kijken om een goede gang van zaken te waarbor
gen. Naast de organisatorische kant staan er meerdere punten in die puur voor het welzijn van de dieren zijn. Van het
verbod tot het drogeren van de dieren (ik heb vroeger de wildste verhalen hierover gehoord, nu eigenlijk niets meer) tot
artikel 50, waar een hele rij algemene fouten in genoemd worden.
I.t.t. het tentoonstellingsreglement staan in het welzijnsreglement de aanvullingen onderstreept. Jammer dat er niet wordt
voorgesteld om het minimumgewicht van een kitten van dertien weken oud van één kilo te verhogen naar bijv. 1100 of 1200
gram. Zelfs bij de eleganter gebouwde rassen is dit geen extreem gewicht. Bij dit gewicht moet er iets aan de hand zijn
(geweest) en pleit ik voor bijv. een dierenartsverklaring over de achtergronden van dit gewicht. Mogelijk kan dit tijdens de
ALV aangepast worden?
Waar wel een voorstel tot wijziging staat is bij de vaccinaties. Er zijn veel misverstanden over het al dan niet verplicht zijn
van deze enting in dubbele uitvoering. Hier staat duidelijk dat een dubbele vaccinatie tegen kattenziekte alleen zinvol is
wanneer er grotere risico’s bestaan. Wat ook een aanpassing is dat de enting met levende entstof nu drie jaar geldig is (moet
alleen nog even in het tentoonstellingsreglement aangepast worden). Er zijn zelfs aanwijzingen dat de snelle herhaling
hiervan juist averechts werkt. Ik ben om meerdere redenen geen voorstandster van deze dubbele vaccinatie.
Waar ik van opkijk is het voorstel om wel een dubbele vaccinatie tegen niesziekte bij de kittens in te voeren. Onder norma
le omstandigheden zie ik liever dat het nog zo kwetsbare immuunsysteem niet onnodig belast wordt.
Ter informatie:
TOELICHTING bij art. 4.1 en 4.4
Kattenziekte
Enting tegen kattenziekte wordt meestal gegeven op een leeftijd van 12 weken. Soms wordt een eerste enting rond 8-9 weken
gegeven, hetgeen zinvol is als het risico op infectie groter is bijvoorbeeld in een cattery met veel katten die ook naarshows
gaan. De enting dient dan herhaald te worden op 12 weken. Indien men gebruik maakt van een dode entstof, moet er altijd
twee keer geënt worden met een tussentijd van 2-3 weken om zeker te zijn van een goed bescherming. Entingen met een
levende entstof tegen kattenziekte dienen iedere 3 jaar herhaald te worden.
Niesziekte
Enting tegen niesziekte wordt gegeven op een leeftijd van 8-9 weken.
Deze enting dient dan, om volledig te zijn, herhaald te worden op een leeftijd tussen 11-12 weken. Vervolgens zijn minimaal
jaarlijkse herhalingsentingen noodzakelijk. Dit geldt voor entingen met zowel dode als levende entstof. Na enting dienen
de kittens nog l week bij de fokker te blijven. Een advies van uw dierenarts voor herenting dient aan de verkrijgers van een
kitten schriftelijk in het entboekje - en mondeling kenbaar te worden gemaakt.
En de kitteninformatie gaat Kitteninformatiepunt, KIP heten. Stukken beter dan de huidige term. Ooit heette het kitten
bemiddeling. Toen bleek dat de term bemiddeling een zekere aansprakelijkheid / verantwoordelijkheid inhield, is de naam
veranderd naar kitteninformatie / kitteninfo maar het klonk mij altijd in de oren alsof er iets miste. Bij Raskan is Nancy
de Heij jarenlang de kitteninformatiegeefster geweest. Op de laatste Algemene Ledenvergadering van Raskan heeft er een
wijziging plaatsgevonden. Nancy de Heij is afgetreden als secretaresse. Omdat zij de kitteninformatie naast haar taak als
secretaresse deed, is de KIP inmiddels door Helga Bruggink overgenomen (zie elders in dit blad).
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KATTEBELLETJES

(International Whale Commission)
voor in te zetten.

leven voor de amendementen van de
Partij voor de Dieren.

Houdverbod voor onverbetelijke
dierenbeulen

Interessante dierenberichten
Empathie bij mens en dier
Op 28 mei spreekt Frans deWaal in
het Rode Hoed-Wetenschapscafé te
Amsterdam over “Empathie bij mens
en dier”. Franse de Waal, hoogleraar
psychologie aan de Emory Universi
ty, wetenschapper, schrijver en ont
dekker van verzoening bij primaten,
komt 28 mei weer even terug naar
Nederland om daar zijn kennis met
geïnteresseerden te delen.
Empathie komt voor bij tal van die
ren en is waarschijnlijk zo oud als de
zoogdieren. In zijn eigen werk met
apen en mensapen kent primatoloog
de Waal veel gevallen, waarbij het ene
dier een ander te hulp schiet in een
gevecht, of emotioneel reageert op de
nood van anderen.
Meer hierover in de volgende editie
van Raskan. Zelf de lezing bijwo
nen? Ga dan naar www.rodehoed.nl
Brede steun bescherming walvis
April 2010 - De Partij voor de Dieren
heeft kamerbreed steun gekregen voor
het aan banden leggen van doorvoer
van illegaal gevangen walvisvlees door
Nederland. Daarnaast vroeg de partij
minister Verburg (van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit) zich in
te spannen tegen de jaarlijkse slach
ting van andere walvisachtigen, zoals
dolfijnen. Minister Verburg lijkt ge
hoor te willen geven aan deze oproep
en zegde toe zich hier in IWC-verband
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April 2010 – De PvdA en CDA heb
ben een initiatiefvoorstel ingediend,
waarin de strafmaat voor dierenmis
handeling wordt verzwaard. De Partij
voor de Dieren diende aanvullend een
amendement in om het mogelijk te
maken een permanent houdverbod
op te leggen als er, na afloop van het
houdverbod van 10 jaar, binnen 5 jaar
weer een dier wordt mishandeld. 
Vooral bij commerciële dierhouderij
ziet de partij vele gevallen van her
haaldelijke ernstige dierenmishande
ling en verwijtbare verwaarlozing en
is een geldboete voor deze bedrijven
een ‘ingecalculeerd risico’. Dit sluit
ook aan bij de gevoelens in de maat
schappij: uit onderzoek van de Die
renbescherming blijkt dat 89% van de
ondervraagden voorstander is van
het houdverbod als een op zichzelf
staande straf. Ook in de Tweede
Kamer lijkt tijdens de behandeling
van het wetsvoorstel brede steun te

Fors meer dieren weggehaald bij eige
naar in 2010
April 2010 – In 2009 heeft de Lande
lijke Inspectiedienst Dierenbescher
ming (LID) 1002 dieren bij hun eige
naar weggehaald vanwege mishande
ling of verwaarlozing. Dat is een stij
ging van 40 procent ten opzichte van
2008. Ook is het aantal dumpingen
van dieren met 45 procent gestegen
tot 211. In de meeste gevallen van
deze ‘kwaadwillige verlatingen’ gaat
het om katten en honden.
Een mogelijke verklaring voor de

grote stijging in het aantal bij hun
eigenaar weggehaalde dieren is dat
het sinds 1 juli 2008 mogelijk is om
niet alleen strafrechtelijk, maar ook
bestuursrechtelijk op te treden tegen
misstanden, wat betekent dat dieren
nu op kosten van de eigenaar naar een
opvangadres worden gebracht. De
eigenaar betaalt alle kosten, van
transport en opvang tot dierenarts en
eventuele medicatie.
Opvallende zaken waarin afgelopen
jaar bestuursrechtelijk werd opgetre
den waren de inbewaringneming in
maart van veertien Japanse Spaniels
en het weghalen in mei van 27 honden
bij een handelaar in Wierden. In de
cember werden van een volkstuinen
complex in Laarbeek vijf honden en
vier jonge katten weggehaald. Over
2009 staan meldingen over honden
nog steeds bovenaan (34%), gevolgd
door pony’s en paarden (30%) en
katten(18%). De meeste meldingen
gaan over vermeende verwaarlozing.

Dierenpolitie breidt uit naar andere
steden
April 2010 – De nieuwe dierenpolitie,
die begin dit jaar van start is gegaan
in Capelle aan den IJssel, krijgt met
een al vervolg in tal van andere ste
den. Antwerpen, Zwolle, Deventer,
Amsterdam en Spijkenisse hebben
aangegeven de nieuwe dienst ook op
korte termijn te willen invoeren.
De speciale toezichthouders, die die
renleed moeten uitbannen, zijn een
initiatief van Joost Eerdmans, wet
houder in Capelle. Inmiddels is er ook
een spontane stroom sollicitanten op
gang gekomen van gemeentelijke
boa's (Buitengewone Opsporings
ambtenaren), die met extra bevoegd
heden kunnen optreden tegen dieren
mishandeling en verwaarlozing.
Nu moeten meldingen over wantoe
standen met dieren worden doorge
geven aan inspecteurs van de AID (bij
vee) of aan de LID (bij huisdie
ren). De LID heeft echter voor heel
het land slechts 14 inspecteurs be
schikbaar. Door de boa's extra be
voegdheden te geven op basis van de

dierenwet, kunnen ze ook optreden
tegen dierenleed. Hierdoor is het
mogelijk een landelijke dierenpolitie
te vormen.
Kater 2.092 kilometer van huis
teruggevonden
Chicago 20/4/2010 - Kater Charles is
terecht en krijgt straks een vlucht naar
huis. De kater verdween spoorloos in
New Mexico en werd 2.092 kilometer
verderop in Chicago gevonden. Een
bedrijf uit Albuquerque sponsort de
vlucht huiswaarts met een toestel van
American Airlines.

Robin Alex kreeg deze week een ver
lossend telefoontje. De dierenzorg in
Chicago had haar kat opgepikt. Het
beestje heeft een microchip en zo kon
Alex opgespoord worden. "Mijn
kater verdween toen ik weg was voor
vrijwilligerswerk in New Orleans. Ik
was er kapot van", vertelt Alex maar
daarmee is het verhaal nog niet af. "Ik
had geen geld voor een vliegticket en
vreesde voor mijn lieveling."
De vrouw kon op hulp uit onver
wachte hoek rekenen. Lucien Sims
woont ook in Albuquerque en las het
verhaal over de verloren kat van Alex.
Het was zijn moeder die hem erop
attent gemaakt had. Het raakte de
dierenvriend en hij besloot om Alex
te helpen. Sims moest toch in Chicago
zijn voor een trouwpartij en besloot
om de kat uit het asiel te halen. Hij
zocht en vond een sponsor en zo be
taalt een bedrijf de vliegtuigreis van
het beestje. Volgens Travis van het
asiel is de viervoeter klaar voor zijn
terugreis. "Charles verkeert in goede
conditie. Hij moet alleen wat gebor
steld worden", besluit Travis. (CBR)

een hondenwedstrijd werd gehouden.
De ontwerpen werden een door
slaand succes.
Op hetzelfde moment dat Addy van
den Krommenacker in Italië was om
zijn nieuwste collectie te tonen, stond
de stad Verona in het teken van de
Dog Fashion week. Dit is een uit
Amerika overgewaaid fenomeen. Er
werd Addy gevraagd of hij voor deze
gelegenheid ook iets wilde maken.
Tijdens zijn show verschenen er Chi
huahua’s, medium size teckels en
koningspoedels in haute couture over
de ‘dog’walk. Deze speciale limited
edition collectie voor honden sloot
perfect aan bij de kleding die voor de
dames was ontworpen. Het werd zelfs
in dezelfde stof gemaakt. De honden
kleding was al snel uitverkocht. Naar
aanleiding van dit succes in Italië zal
de collectie ook in beperkte oplage te
koop zijn in de zaak van Addy van
den Krommenacker in ’s-Hertogens
bosch. Of hij ook voor katten gaan
ontwerpen is nog maar de vraag...
Heef u u ook leuk kattennieuws, stuur
het naar redactie@raskan.nl

Couture voor hondenHondenfan en
couturier Addy van den Krommenac
ker heeft eind vorig jaar een unieke
couture collectie voor honden
ontworpen. Het idee hiervoor onstond
tijdens een show in Italië, waar ook
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In het zonnetje
Baringa Binah Byzoe
Roepnaam: Artemis

Artemis is kampioen

Kobus en Dibbus, die ook hier in huis
hebben gewoond. Ze heeft het dappe
re van Kobus en het lieve van Dibbus,
gemixt met een heel eigen ik. Samen
met Zoot en Evita geeft ze ons leven
kleur en gezelligheid. Het is elke dag
weer genieten!
door Inge Enthoven

Onlangs behaalde Artemis op de
show in Hilversum haar derde CAC
en mag zich daarom nu Kampioen
noemen. Hoog tijd dus om deze
mooie dame eens in het zonnetje te
zetten!
Artemis is geboren op 24 november
2008 als Baringa Binah Byzoe, doch
ter van Byela en Rhapsody. Wij heb
ben haar de naam Artemis gegeven,
vernoemd naar de Griekse godin van
de jacht. Ze kwam bij ons wonen als
gezelschapsmaatje voor ons andere
kitten Zoot. Tussen Zoot en Artemis
was het liefde op het eerste gezicht.
Enkele maanden later kwam er nog
een derde kitten bij - Evita - en ook
zij werd liefdevol in de poezenpootjes
van Artemis opgevangen.
Artemis is uitgegroeid tot een zacht
aardige poes, met een zeldzaam lief
karakter. Ze laat zich niet snel uit het
veld slaan en overziet alles knip
ogend. Heerlijk vindt ze het om op
haar buikje gekroeld te worden. De
keren dat ze mee geweest is naar
shows, liet ze dan ook duidelijk blij
ken dat ze in zo'n kooitje niet de aan
dacht krijgt die ze verdient. Eenmaal
uit de kooi op schoot ,is ze weer de
kroeligheid zelve. Geef haar even de
tijd en ze geeft zelfs de dierenarts en
de keurmeester kopjes!
Alkmaar 2009 was de eerste show
voor Artemis. In de kitten klasse 3-6
maanden werd ze U1 en BIV. Iedere
daarop volgende show behaalde ze
haar certificaten en nog een keer BIV.
Op de keurrapporten staan opmer
kingen als “sweet girl” en “beautiful
lady” en haar prachtige zilver en
donkere ticking wordt op ieder rap
port geroemd.
Maar voor ons blijft ze vooral dat
super lieve, knuffelige poesje, dat zich
's avonds op schoot om je hand heen
krult. Haar geweldige karakter doet
ons denken aan haar voorouders,

20

Raskan Ed 2-2010

Foto: Marian Draat

Show resultaten:
Alkmaar
Rijswijk
Haarlem
Hilversum

17-05-2009:
15-11-2009:
17-01-2010:
21-02-2010:

U1+BIV
CAC
CAC+BIV
CAC

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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ABY n - 07 Champion Klasse Poes

Ch Jethros Rani JW

CACIB, 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 - 09 Open Klasse Kater

DK Kronhede Eagle-Eyed Emir

ABY n - 12 Jeugdklasse 3 - 6 mnd Kater

Floris v.d. Aalstreep

NL.FE.L09.ABT.020.1
Geb: 29-12-2009
Khartoum Raffer af Fredenslund (n) X
Ch Gitachos Sweet Sally (n)
Fokk. /. Eig. M.G.J. Springvloed-Schneijderberg

Faby-Cats Bacchus

CAC ABY n - 06 Int. Premior Klasse Kater

Aruna Lady Éowyn of Ithilien

CAC

U2

U1, BIV FD LO 156937

Geb: 14-4-2009
Backdrafts All I Need (o)
Fokk. /. Eig. Anne Elisabeth Löhr
ABY n - 09 Open Klasse Poes

Detrevandes Crazy LilThing

CAC

MU.L09.ABY.013.2 Geb: 28-4-2009
IP Lieverdans Nerus
CAGPIB, NOM GIC Clarion LittleManTate of Detrevande (n) X Vildt Toshi
FDLO 156138
Geb: 13-1-2009
SC* Atlas af Khartoum (n) X DK Kronhede Quitera (o)
NL.FE.L01.ABY.020. Geb: 17-11-2001
VETERANEN 1 på Detrevande (n)
Fokk. M & S Fabricius. Eig. Truska Otte
IC Donnas Gandalf van de Ravottersgaarde (ABY p) X
Fokk. /. Eig. A.A.S. v. Elmpt
Belphégors Ruddy Amber (ABY n)
Fokk. C. Duursma. Eig. M.G.J. SpringvloedABY n - 11 Jeugdklasse 6 - 10 mnd Poes
Schneijderberg
Diamond Aus Abusir
U1
M 04-04-2010 Arnhem
MU.L09.ABY.022.3 Geb: 13-7-2009
ABY a - 07 Champion Klasse Kater
Ohio Aus Abusir (n) X Nectar Aus Abusir (n)
Ch DK Kronhede Daredevil Quickborn
CACIB Fokk. Christoph Kappel. Eig. Ingrid Nuijten
FDLO 156725
Geb: 21-2-2009
SOM n - 05 Int. Champion Klasse Poes
ABY a - 07 Champion Klasse Kater
IC Korfavori Tresca Si Shirezah
CAGCIB Hilstblues Geronimo of Kronhede (o) X DK Kronhede
Offset Oleander (a)
Ch DK Kronhede Daredevil Quickborn
CACIB
FE.L06.SOM.003.3 Geb: 11-2-2006
FDLO 156725
Geb: 21-2-2009
Fokk. /. Eig. Anne Elisabeth Löhr
Kisompas Casimiro (n) X Ch Silfescian Lazy Lizzy (n)
Hilstblues Geronimo of Kronhede (o) X DK Kronhede
Fokk. Sofie de Lint. Eig. Huibert en Suzan Meijer.
Offset Oleander (a)
M 05-04-2010 Arnhem
Fokk. /. Eig. Anne Elisabeth Löhr
SOM n - 09 Open Klasse 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
SOM n - 04 Gr.Int Premior Klasse Poes

GIP/GIC Unique Van Bois Le Duc

CAPS, NOM

FE.L01.SOM.019.1 Geb: 26-12-2001
GIP/EC Moonschea Sungolds Firesong (SOM o) X
Lorenza Ravenna Tesoro Turco (n)
Fokk. R. v.d. Crommeacker.
Eig. Huibert en Suzan Meijer.
SOM n - 10 Kastratenklasse Kater

Aruna Samwise Gamgee

Silfescian Buenaventura Braecy

NL.FE.L09.SOM.005.2
Geb: 12-6-2009
Silfescian Tamaran Forseti (ns) X Silfescian Shabanou
Raiza (ns)
Fokk. Suzan Meijer-Miedema.
Eig. Helga Bruggink-Pennekamp

QLS Hakunamatata D Affranchi

CAC

NCT 2009-6195
Geb: 9-4-2009
Ch Sukhino d Affranchi (n) X Ginger of Quarry Lane (n)
Fokk. /. Eig. Ingrid Nuijten
SOM n - 09 Open Klasse Poes

Aruna Lady Éowyn of Ithilien

CAP

U1

SOM n - 10 Kastratenklasse Kater

Aruna Samwise Gamgee

CAP, NOM

NL.FE.L09.SOM.004.2
Geb: 9-5-2009
IC Shibelis Gharib (n) X Dakini Bhagini Shanti (ABY n)
Fokk. L. Redeker. Eig. Ester Overman
SOM n - 10 Kastratenklasse Kater

Over-Nite Sensations Stitch

MU.LO.07.SOM.005.1
Geb: 3-1-2007
Gysbert fan it Printeboek (n) X Over-Nite Sensations
Pepper (n)
Fokk. /. Eig. Bea Limbeek
SOM o - 06 Int. Premior Klasse Poes

IP Sunzafumis Busara

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 - 09 Open Klasse Kater

DK Kronhede Eagle-Eyed Emir
FD LO 156937
Geb: 14-4-2009
Backdrafts All I Need (o)
Fokk. /. Eig. Anne Elisabeth Löhr
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MU.LO09.ABY.008.3Geb: 2-2-2009
Khartoum Raffer af Fredenslund (n) X Over-Nite
CAC Sensations Pepper (n)
Fokk. /. Eig. Bea Limbeek

CAPIB

(FIN)SRK LO 27753 Geb: 21-5-2005
EC Brunnbäckens Blue Aiwel (a) X GIC Nebuankhet
Edwina Charm (o)
Fokk. Anne Kontula. Eig. Pia K. Ojanen

GIC Jethros Frida Kahlo

FE.L07.ABY.009.1 Geb: 29-8-2007
IC Jethros Justo Benedetti (n) X jethros Princess
Alexandra (n)
Fokk. /. Eig. Truska Otte
ABY p - 05 Int. Champion Klasse Poes

Fin* Kawaii Nebuankhet No Baku

CAGPIB, NOM

ABY n - 09 Open Klasse Kater

Over-Nite Sensations Norton

Fin* Nebuankhet Heavenly Creature

CACS

CAGCIB

(FIN)SRK LO 29640 Geb: 7-8-2006
Dushara Colourt Tint (a) X Ch.Pr. Nebuankhet Heavenly
Crature (a)
U2 Fokk. /. Eig. Pia K. Ojanen

FE.L07.SOM.009.2 Geb: 20-7-2007
Van Doekosjkas Spring Jumper
CAC Sunzafumis Machui (ABY n) X Begin to Som de
Kismayou (o)
NL.FE.L09.SOM.002.2
Geb: 21-3-2009
Fokk. /. Eig. Ria Winters
Yo el Reys Cool Charme (os) X Van Doekosjkas Yara
Kathlena (os)
SOM o - 08 Premior Klasse Poes
Fokk. Helga Bruggink-Pennekamp.
Ch/Pr Begin to Som De Kismayou
CAPIB
Eig. Huibert en Suzan Meijer.
LOOF 2006.13567 Geb: 14-8-2006
Tarek du Som de Kismayou (n) X Swanns Isabeau II (n)
ABY n - 05 Int. Champion Klasse Poes
IC Gitachios Sweet Sally
CAGCIB Fokk. Francine Gambert. Eig. Ria Winters
MU.L06.ABY.012.1 Geb: 18-4-2006
ABY n - 01 Supreme Champion Klasse Kater
WA Apelsinam (o) X IC Gitachos Genie (n)
SC Clarion LittleManTate of Detrevande EP, BIV,
Fokk. Marleen Heemels. Eig. M.G.J. SpringvloedCFA 0360-1601461 Geb: 23-3-2007
NOM
Schneijderberg
Highgaitpaws Aslan of LionsOfJudah (n) X
GC* RW* Ras Khanz.Meet Va of Clarion (ABY n)
ABY n - 07 Champion Klasse Kater
Ch.DK. Faby-Cats Bacchus
CACIB Fokk. K & R. Helmrich. Eig. A.A.S. v. Elmpt
FDLO 156138
Geb: 13-1-2009
ABY n - 07 Champion Klasse Kater
SC* Atlas af Khartoum (n) X DK Kronhede Quitera (o)
Ch.DK. Faby-Cats Bacchus
CACIB
Fokk. M & S Fabricius. Eig. Truska Otte
FDLO 156138
Geb: 13-1-2009
SC* Atlas af Khartoum (n) X DK Kronhede Quitera (o)
ABY n - 07 Champion Klasse Poes
Ch Jethros Rani JW
CACIB Fokk. M & S Fabricius. Eig. Truska Otte
SOM os - 09 Open Klasse Kater

ABY a - 08 Premior Klasse Poes

CAC ABY o - 03 Gr.Int.Champion Klasse 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

NL.FE.L09.SOM.004.2
Geb: 9-5-2009
IC Shibelis Gharib (n) X Dakini Bhagini Shanti (ABY n)
Fokk. L. Redeker. Eig. Ester Overman
SOM ns - 11 Jeugdklasse 6 - 10 mnd Kater

SOM n - 09 Open Klasse Kater

CAC

Showagenda

F. 16-05-2010

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
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