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VOOR ALLE ADVERTENTIES GELDT:
KANT EN KLAAR AANLEVEREN.

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

Abyras All that Bossanova
Abessijn sorrel, geboren op 26 april 2001,
NL.FE.L01.ABY.010.3
Fokker: J.J.Blok; Eig: Marian Springvloed.
Ouders

www.raskan.nl

Bezoek ook eens onze website:
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Overgrootouders
*GC Featherhills Rabble Rouser DM (ABY n)

* GCNW Tinbats Searching for Caleb DM (ABY n)
GIC/WW96 Allmykittens Mitchel (ABY n)

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.

Grootouders

Foto: Marian Springvloed.

*GC Tinbats Tina-Soarus (ABY n)

*GC Bastis Flash Cadillac (ABY o)

* GC Bastis Justine Case DM (ABY o)

Bastis Rose By Any Other Name (ABY o)

Abyras Pieping Tom (ABY n)
Abyras Red Elegance (ABY o)

Watutsi van Tefnoet (ABY n)
Catatans Mujique (ABY n)
Abyras the Lonesome Tiger (ABY n)

Aloëna van het Boterbloemveld (ABY n)

Amber van die Steenwech (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,
De kerstboom staat . Een nieuwe, met vijf jaar garantie. Zou dit ook voor een huishouden met
een cattery gelden? Het is nu tijd om het stukje voor de rubriek redactioneel te gaan schrijven. Best wel met een zwaar gemoed want dit nummer gaat mogelijk de laatste papieren uitvoering van het Raskanblad worden. Een van de redenen waarom het bestuur op de Algemene
Ledenvergadering van 2011 gaat voorstellen om als rasclub helemaal online verder te gaan Raskan blijft natuurlijk wel bestaan! -, is van financiële aard. De kosten voor een clubblad
zoals wij dit kennen, mooie kwaliteit papier en full-colour met de bijbehorende verzendkosten
zijn erg hoog.
Het bestuur heeft zich laten voorlichten en heeft een expert haar ideeën voorgelegd. Het zou
mogelijk moeten worden dat de leden en abonnees voor een heel bescheiden bijdrage in de
kosten (+5 euro) op vaste tijdstippen zoals nu de papieren versie verschijnt, een nieuwsbrief
- de RaskanExpress? - per email ontvangt. In deze nieuwsbrief komen dan van ieder nieuw
artikel de eerste alineas samen met een foto of illustratie en een directe link naar dit artikel
op de geheel vernieuwde website van Raskan. Dus alle artikelen, familienieuws als nestjes en
veteranen, shownieuws en activiteiten komen in de nieuwsbrief met die directe links. Artikelen
die in serie verschijnen, willen we ook op de site als een serie plaatsen. We willen alle gepubliceerde artikelen toegankelijk houden dus ook zonder de links in de nieuwsbrief kunnen
deze gelezen worden . We zijn niet van plan zoals dit bijv. wel bij de Consumentenbond voor
de tests is gedaan, de site exclusief voor geregistreerde leden en abonnees te maken. Deze
website moet normaal toegankelijk zijn voor iedereen die wat heeft of wil weten over de
Abessijn en Somali. De nieuwsbrief wordt een handige reminder om er eens goed voor te
gaan zitten. De ervaring van andere groeperingen die naast een blad ook online zijn gegaan,
hebben geleerd dat men zonder een herinnering en interessante kopjes met intros er minder
snel aan toe komt om de site te bezoeken. Het grote voordeel van de nieuwsbrief is dat alle
nieuwe items zonder enig zoekwerk direct op het beeldscherm verschijnen. Probleem is wel de
archivering voor de toekomst. Bladen blijven bestaan en de eerste 25 jaargangen staan op
een CD-ROM. De jaargangen tot en met deze moeten ook worden vastgelegd en daarbij kunnen dan hopelijk ook alle gepubliceerde stukken van een aantal jaargangen die op de website
hebben gestaan. Op de huidige website staan de catalogusgegevens van de shows met de uitslagen vanaf 1997. Alleen al deze informatie mag nooit verloren gaan. Het gaat het bij de
instandhouding van een ras niet alleen om het hier en nu. Informatie over het verleden is heel
belangrijk voor het heden en de toekomst van de Abessijn en haar halflangharige neefje.
Elders in dit blad staat de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering waar u van harte
welkom bent.
We wensen u veel lees- en kijkplezier (o.a. de winterfotos) met dit wellicht extra speciale
nummer van Raskans 33ste jaargang. Bestuur en de redactiemedewerkers wensen u en uw
dierbaren prettige feestdagen en alle goeds voor het jaar 2011.
Uw Raskanredactie

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: k.i.p@raskan.nl

Foto: Jan Kroos

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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DE BENDE VAN DE
VAN BOETZELAER
LAAN XI
door Rudolphine Eggink
Winterse perikelen
Nou maar hopen dat hij straks zijn
poot goed stijf houdt, schreef ik nog
in de laatste aflevering over Momo.
Je kunt wel mooie dromen hebben,
maar de orthopeed hier in Den Haag
deelde mijn optimisme helaas niet.
Wat is dat toch hinderlijk, een aan
doening die polygenetisch vererft.
Want het betekent dat je er helemaal
niet zeker van bent dat ouders met
perfecte knieën dit automatisch door
geven aan hun nakomelingen. En dat
was dan ook ditmaal niet het geval,
beide knietjes doorstonden de keu
ring niet. Daar gingen onze mooie
plannen met Flavia. Ik had het wel
eens aardig gevonden om niet de deur
uit te hoeven voor een dekking, lekker
makkelijk en goedkoop, maar dat zit
er dus nog even niet in. Gelukkig
loopt er nog wel wat aardigs rond
voor onze lieve elf, dus we zitten niet
meteen met de handen in het haar. We
moeten er alleen wel voor op reis. Er
zijn ergere dingen.

Suprelorin
Hoewel de Suprelorin nog werkt bij
Flavia, kan dat elk moment afgelo
pen zijn en je begrijpt wel wie dat het
eerste in de gaten heeft. Ik niet, in elk
geval. Herenkatten zijn daar heel veel
beter in. En het feit dat je je poot niet
stijf kunt houden, betekent nog niet
dat het voor andere lichaamsdelen
ook geldt. En dan zit je toch maar
mooi met de gebakken peren, hoewel
het kattenvolk daar wel anders tegen
over zal staan. Dit zo zijnde heeft
Momo onlangs een bezoekje aan de
dokter gebracht waarvan hij een paar
gram lichter is teruggekomen. Ik voel
me altijd weer even schuldig als ik
mijn katten zo’n ingreep laat onder
gaan, maar ik heb de rationele over
wegingen toch maar laten prevaleren.
Negen maanden is eigenlijk net een
mooie leeftijd en we waren in dit geval
het eventuele sproeien en klieren
voor. Nardi was het bovendien hele
maal met me eens dat het jong een
tandje terug werd gebracht voordat
hij helemaal onuitstaanbare kapso
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nes kreeg. Momo lijkt mij er in ieder
geval niet op aan te kijken. Hij was
binnen de kortste keren weer hele
maal de oude. Dat bezoekje aan de
dierenarts wees overigens uit dat hij
inmiddels nog maar 1 ons van Nardi
verwijderd is wat betreft zijn gewicht,
dus het lijkt er op dat hij de groeige
nen van opa Maverick heeft geërfd.

Winter Wonderland
Daags daarna was er een mooie gele
genheid voor wat sport en spel. Niet
iedereen was zo blij met de winterse
buien van de afgelopen tijd, maar ons
stel heeft zich uitgeleefd in de sneeuw.
Momo had het natuurlijk nog nooit
meegemaakt en heeft eerst drie keer
voorzichtig een voet naar buiten ge
stoken om hem daarna meteen weer
terug te trekken alvorens hij zich
vermande. Toen nam hij meteen maar
een snoekduik in het koude witte
goedje en ontpopte zich als een ware
sneeuwschuiver. Nardi, tot nu toe
onze grootste sneeuwfanaat, vond
het na een paar minuten koud aan de
voetjes worden en vergenoegde zich
er mee de pret van achter het dubbele
glas te bekijken. Flavia daarentegen
ging ditmaal helemaal los en was
slechts met moeite (en een lekker
hapje) te bewegen na een uur eindelijk
eens binnen te komen. Haar buikhaar
zat toen vol ijsklonters. Samen met
Momo heeft ze geen sneeuwvlok op
zijn plaats gelaten. Helaas duurde de
pret maar een dag, maar ze krijgen
deze winter vast nog wel een kans.

Flavia en Momo in de sneeuw

Flavia is nu helemaal gewend aan
onze jongste aanwinst en wijkt nooit
ver van zijn zijde, al kan hij haar af en
toe nog best wel eens aan het brom
men krijgen met zijn lompe puberma
nieren.

The Dog Whisperer
De katten en ik hebben tegenwoordig
een favoriet TV programma, de Dog
Whisperer op National Geographic.
Vrijwel iedere dag kun je ons voor de
TV aantreffen om weer een nieuwe
aflevering te zien. Vooral Nardi wil er
niets van missen en zit een groot ge
deelte van de tijd op schoot ademloos
toe te kijken. De andere twee zijn iets
minder fanatiek, maar komen toch
ook regelmatig een kijkje nemen hoe
Cesar Millan de honden nu weer op
hun plaats weet te krijgen. Volgens
mij oefenen ze af en toe stiekem voor
het geval ze zijn tactieken nog eens toe
kunnen passen. Het wordt hoog tijd
om Mus de Toller weer eens uit te
nodigen voor een bezoekje, zodat ze
hun kunsten op haar kunnen demon
streren.
Nu nadert de kersttijd, dus krijgen we
er weer een nieuwe tak van sport bij:
kerstbomen klimmen c.q. omver
trekken, met versieringen voetballen
en slepen en op lampjes knagen.
Minstens zo leuk als in de sneeuw
raggen. Een heerlijk tijdverdrijf zowel
voor mens als dier. En daarna bij de
haard in slaap vallen. Wij verheugen
ons er al op. Wat zouden we toch doen
zonder onze katten.

Raskan Digitaal??

De huidige papieren versie van de Raskan, zoals u die nu voor zich heeft kost inclusief verzending zon
 3000,00 per jaar. Reden om binnen het bestuur en redactie te kijken naar andere mogelijkheden in deze
tijd van computer en informatietechnologie, om de leden te voorzien van nieuwtjes en wetenswaardigheden
van ons ras, de Abessijn en haar halflangharige variant de Somalie.
We denken dit te kunnen realiseren met een digitale variant op onze website

www.raskan.nl

Met onze huidige drukker hadden we een jaarkontrakt voor 5 uitgaven per jaar, per kwartaal vooruit te
voldoen en een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van het kalenderjaar, wat inmiddels is opgezegd. Hoewel één en ander uiteraard nog door de Algemene Ledenvergadering moet worden bekrachtigd,
roep ik u nu al op om zich in te schrijven voor de digitale variant, dit kan via een emailberichtje aan:
penningmeester@raskan.nl ondervermelding van uw naam, het lidnummer wat boven uw adres staat en uw
emailadres waar u de email wilt ontvangen dat er een nieuwe uitgave op de raskansite staat, uiteraard zijn
ook nieuwe leden/abonnees welkom.
Het bestuur verwacht dit voor een bijdrage van  5,00 per jaar ( voor providerkosten, bankkosten, etc) te
kunnen realiseren.

Stel niet uit tot morgen, maar schrijf u vandaag nog in.!!!!
naam:.......
lidnummer..........
emailadres........

Fotos: Fam v.d. Wiel

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

Arnold Vermeulen,

foto: Rob Arendse
Dit is onze Bradley met kerstmuts op!
Bradje ligt al te dromen van kerstmis 2010,prrrr..
Dat wordt weer veel slapen onder de kerstboom en heerlijk smullen aan de kerst
tafel!
Groetjes Rob en Yvonne Arendse en natuurlijk Bradje

Flavia in de sneeuw
foto: Rudolphine Eggink
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Teddy v.d. Aalstreep in kerstsok
foto: Marian Springvloed

veroorzaken bij uw huisdier. Het li
chaam gaat proberen de gewrichten
te stabiliseren. Er zal nieuw botweef
sel gevormd worden in het kapsel dat
om het gewricht zit. Daardoor wordt
de bewegingsmogelijkheden van het
betrokken gewricht beperkt .Dit kan
trouwens met een röntgenfoto wor
den vastgesteld”.

Artrose bij de kat
Door Benigna Pino
en Myra
Rooselaar
Artrose, ook wel gewrichtsslijtage
genoemd, is al jaren bij honden en
mensen een bekend fenomeen. Alleen
wordt het bij de kat nog vaak over het
hoofd gezien. Men dacht dat artrose
bij de kat nauwelijks voorkomt, maar
inmiddels weten we helaas wel beter.
Zeker bij de wat oudere kat zijn ge
vallen van artrose bekend, maar liefst
65 % van de oudere katten heeft er
last van, alleen is het moeilijk om dit
vast te stellen. Katten zijn immers
goed in het verbergen van (chro
nische) klachten en alleen alert ‘per
soneel’ kan vaststellen dat de kat niet
in goeden doen is. Tijd voor een ge
sprekje met een specialist op dit ge
bied, dierenarts Benigna Pino, van de
dierenartsenpraktijk Statenlaan in
Den Haag.
Wat is artrose?
“Het kraakbeen van de gewrichten
slijt en later kan zelfs het bot en het
gewrichtskapsel betrokken raken bij
dit proces. Het proces treedt heel ge
leidelijk op en is een aandoening die
in alle gewrichten kan voorkomen,
maar vooral bij ellebogen, heup- en
kniegewrichten.
Het kan op gang gebracht worden
door een bepaalde oorzaak (trauma)
in het gewricht, waarna het zichzelf in
stand houdt en de slijtage steeds erger
wordt. De slijtage van het kraakbeen
zal een ontstekingsreaktie en pijn

(c) Cogent Solutions Group, LLC

Hoe kan men artrose bij de kat herken
nen? Wat zijn de symptomen die een
aanwijzing zijn voor (chronische) pijn
bij de kat?
Bij verandering in gedrag moet u ei
genlijk altijd alert zijn. De kat zou
stress kunnen uiten door pootje hef
fen, gapen, veel likken en hijgen.
Angstig gedrag, meer miauwen en
intensievere communicatie naar het
'personeel', inclusief agressiever ge
drag, ook naar andere huisdieren, zijn
eveneens tekenen. Het kan zich ook
uiten in verandering in de mate van
beweging, zoals minder en/of moeilij
ker springen, niet meer zo vaak naar
buiten willen gaan en minder speels
zijn. Het kan ook zijn dat de kat
opvallend meer slaapt en minder eet
lust heeft. Ook moet men opmerk
zaam zijn bij een overdreven poetsge
drag, omdat er bij het zichzelf schoon
maken endorfines vrijkomen, waar
door de kat zich beter voelt.
Ander gedrag kan ook tot uiting
komen doordat de kat niet meer aan
gehaald, geaaid of opgepakt wil wor
den. Of als uw kat u niet meer komt
begroeten bij thuiskomst, terwijl zij
dit voorheen wel deed of opeens on
zindelijk is, omdat het wellicht te
pijnlijk is om in de kattenbak te
komen.
Wat kan je doen aan een kat met
artrose?
Allereerst moet u uw dierenarts laten
vaststellen of er inderdaad sprake is
van artrose. Vaak is het nodig om één
of meerdere röntgenfoto’s te maken.
Als de kat inderdaad artrose blijkt te
hebben, is er gelukkig wel wat aan
pijnstilling en/of -beheersing te doen.
Vaak wordt meloxicam ingezet. Dit
is een vloeibare pijnstiller die in de bek
of over het voer van de kat gegeven
kan worden. Het bestrijdt de pijn en
remt de ontstekingsreactie af. Het is
zeer gebruiksvriendelijk, wordt goed
geaccepteerd door de kat en kan - in
tegenstelling van andere pijnstillers langdurig gebruikt worden.

Daarnaast is het ook aan te raden het
dieet van de kat aan te passen. Het
beste is over te gaan op een voeding
die rijk is aan glucosamiden en viso
liën om het gewrichtskraakbeen te
ondersteunen. Zo bestaat er bijvoor
beeld J/D van Hill’s of Mobility sup
port van Royal Canine, die als bijko
mend voordeel hebben dat bij lang
durig gebruik vaak de dagelijkse do
sering van pijnstillers omlaag ge
bracht kan worden.

Gezien zware katten hun gewrichten
meer belasten dan lichte katten, is het
sowieso goed om uw kat op een ge
zond gewicht te houden en - indien de
kat overgewicht heeft - de kat eerst
af te laten vallen.

Homeopathie voor
de katten
Homeopathie is een alternatieve ge
neeswijze waarbij zeer sterk verdunde
stoffen worden toegediend die licha
melijke en psychische klachten zou
den genezen. Ook katten kunnen wel
eens slecht in hun vel zitten en licha
melijke of psychische problemen on
dervinden. Zou een kat dan ook baat
kunnen hebben bij een homeopathi
sche behandeling?
De homeopathische behandeling bij
katten komt overeen met die bij de
mens. Omdat een dier niet kan ver
tellen hoe hij zich voelt, is het belang
rijk om je viervoeter goed te observe
ren. Ook katten hebben hun eigen
karaktertje en kunnen diverse emo

(c) ausphoto
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ties doormaken. U kent uw eigen kat
het beste en kunt uit het gedrag van
uw kat meestal heel wat afleiden. U
kunt dan in samenspraak met een
homeopaat de geschikte behandeling
bepalen. Naast de klassieke dierenge
neeskunde bestaan er immers ook
diverse centra voor alternatieve ge
neeskunde voor uw huisdier.
Diverse problemen van de kat kun
nen met homeopathie aangepakt
worden, waaronder huidproblemen,
gedragsproblemen, angsten en aller
gieën. Veel gebruikte remedies bij
katten zijn o.a. ‘Star of Bethlehem’
wanneer het dier van streek is, ‘Ver
vian’ voor een overgevoelige kat en
‘Walnut’ wanneer de kat zich moet
aanpassen aan een nieuwe situatie,
zoals een nieuw huisgenootje of een
verhuizing. De remedies kunnen heel
eenvoudig worden toegevoegd aan
het drinkwater of het kattenvoer.
De visie van de alternatieve genees
kunde voor katten is dat er naar het
‘totale’ dier gekeken wordt, dus ziel,
geest en lichaam. Alternatieve ge
neeswijzen zijn erop gericht de na
tuurlijke balans weer te herstellen en
het zelfgenezende vermogen van je
kat te activeren. Dergelijke behande
lingen zijn toe te passen op zowel
jonge als oudere katten. Dieren zou
den zo goed reageren op alternatieve
geneeswijzen omdat ze nog heel dicht
bij de natuur staan. Alle medicijnen
zijn ook van natuurlijke producten
gemaakt en kunnen dus moeilijk
schade aanbrengen, in tegenstelling
tot veel synthetische chemische pro
ducten. En het is ook nog eens goed
voor het milieu!
Het effect van homeopathie is nog
steeds niet wetenschappelijk bewe
zen, maar toch wijzen ervaringen uit
dat homeopatische behandelingen in
bepaalde gevallen wel degelijk nuttig
kunnen zijn. Het kan door het grote
aanbod aan middeltjes wel even zoe
ken zijn naar de juiste remedie. Alter
natieve geneeswijzen kunnen geen
levens redden maar wel bepaalde
symptomen aanpakken en verzach
ten. Natuurlijk zijn niet alle aandoe
ningen en klachten van uw kat te ge
nezen met alternatieve geneeswijzen,
denk maar aan ernstige aandoenin
gen zoals kanker bij de kat. Homeo
pathie kan hierbij wel een nuttige
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Angelina mooi in de sneeuw

aanvulling zijn van een klassieke be
handeling. Baat het niet, dan schaadt
het niet!

activiteit van het enzym afremt. Voeg
die stof toe aan tandpasta, of zelfs aan
snoep, en gaatjes, zijn verleden tijd.
(ANP/WTF)

Bron: kattenplaza.nl

KVV en het gebit
Bron:ad.nl
Twee Groningse hoogleraren hebben
ontdekt hoe het enzym werkt dat
bacteriën aan tanden en kiezen doet
plakken. De ontdekking zou het
makkelijker moeten maken een stof
te vinden die dat enzym in toom kan
houden en zo gaatjes kan voorko
men. Dit meldde de Rijksuniversiteit
Groningen vandaag.
Bacteriën in de mond gebruiken het
enzym glucansucrase om suiker uit
voedsel om te zetten in lange, plakke
rige suikerketens. Die gebruiken zij
vervolgens om zich te hechten aan het
tandglazuur. De bacteriën produce
ren zuren die het calcium van de tan
den oplossen. Zo ontstaan gaatjes.
In snoep en tandpasta
De onderzoekers hebben de driedi
mensionale structuur van glucansu
crase in kaart gebracht en ook de
precieze werking ervan opgehelderd.
Die kennis is volgens hen essentieel
bij het vinden van een betere manier
om tandplaque en daarmee tandbe
derf te bestrijden.
Nu dit bekend is, wordt het makke
lijker om een stof te vinden die de

Ook al is dit een blad voor de liefheb
bers van huisdieren, mogelijk kunnen
wij ooit met deze informatie ook ons
voordeel doen in het belang van
schone gezonde kattengebitjes. De
stof moet nog gevonden worden en ik
verwacht dat dit dan ook wel zijn weg
zal vinden in het voer voor de katten.
Dan worden brokjes eindelijk wel
goed voor het gebit. Droogvoer
wordt veelal aangeprezen als goed
voor het gebit. Het woord goed dekt
de lading niet maar het woord beter
wel.
Brokjes plakken minder aan het gebit
dan zacht voer, dat alleen doorgeslikt
hoeft te worden. De brokjes breken,
als ze al breken en niet heel worden
doorgeslikt, op de snijvlakken van het
gebit en krijgen niet echt de kans om
de plak van het gebit te schrapen en
het tandvlees te masseren zoals na
tuurlijk eetgedrag, het knagen aan
stukken vlees en botjes, dit wel doet.
Het is de laatste decennia al heel wat
wanneer een kat vlees wil eten, want
de smaak van brokjes is door de toe
gevoegde stoffen nu eenmaal onweer
staanbaar. En net als de mens kiest
ook de kat liever voor makkelijk dan
moeilijk. Als er keuze is uit vlees of
brok, wordt er bijna altijd voor de
brokjes gekozen en wanneer er keuze

is uit kant en klaar of zelf hap voor
hap afknagen dan wordt er door de
oudere katten helaas ook vaak voor
het gemak gekozen.
Bij kittens speelt dit amper. Die zetten
hun tandjes van nature in alles wat
eetbaar is. We hebben hier een tijdje
geen kippennekjes kunnen voeren
omdat de leverancier alleen partijen
van tien kilo kon bestellen. Gelukkig
zijn de pondspakjes er weer en kan de
Silfescianfamilie er weer lustig op los
knabbelen.
Tot die tijd had ik ze wel stukken
kipkarkas en dikke repen lamshart
gegeven want anders waren ze het
knagen verleerd en waren de kittens
nu niet meer aan de kippennekjes
begonnen. Om karkas en nekjes te
kunnen leren eten, bewerk (-te!) ik ze
met een kunststof hamer. Omdat vrij
vaak zo’n nekje onder de hamer weg
schoot en bijna altijd precies in de bek
van onze grote witte altijd hongerige
Eesz belandde, probeerde ik het laatst
eens anders. Ik verbrijzelde de botjes
met een groot mes en zelfs het bot van
drumsticks en vleugeltjes kon groten
deels verorberd worden. Helaas kan
meestal de meest perfecte voedings
methode niet voorkomen dat vroeg
of laat het kattengebitje tandsteen
krijgt en er tandvleesproblemen het
gevolg zijn.

de diepere weefsels ontstekingen ver
oorzaken. Dat er een verband was
tussen gingivitis en reumatoïde artri
tis, was al langer bekend, maar het
nieuwe onderzoek - dat nog niet ge
publiceerd werd - lijkt aan te tonen
dat er een oorzakelijk verband be
staat tussen beide aandoeningen.
Hoe kan ons tandvlees de ziektes
veroorzaken?
Tot nu toe is het verband tussen pa
rodontitis en reumatoïde artritis nog
niet helemaal duidelijk, maar uit we
tenschappelijk onderzoek blijkt dat
het afbraakmechanisme van de weef
sels hetzelfde is bij beide aandoenin
gen. Andere onderzoeken geven aan
dat de kiemen die in onze mond leven,
zich kunnen verplaatsen om elders in
ons lichaam, het hart inbegrepen,
ontstekingen te veroorzaken. In af
wachting van grondiger onderzoek,
zijn de raadgevingen van de specialis
ten duidelijk: zorg ervoor dat u, in
twijfelgevallen, meer dan ooit aan
dacht besteedt aan uw tandhygiëne!
09/11/2009 - Uit een publicatie op E/
Gezondheid.be. Van Marion Gartei
ser, gezondheidsjournaliste - Bron:
Jaarlijkse bijeenkomst van de Ameri
can College of Rheumatology, oktober
2009 (webmd.com).

Onderzoek van de
Universiteit van Wa
geningen naar
felinine
Namens de deze universiteit wordt er
onderzoek gedaan naar felinine-afgifte
bij verschillende raskatten. Felinine is
een stof in de urine van de kat die ver
antwoordelijk is voor de karakteristie
ke katergeur van de urine. Deze geur is
het sterkst bij intacte katers maar
wordt ook waargenomen bij gecas
treerde katers en poezen. Omdat voor
de vorming van felinine in de urine
eiwit uit voer nodig is, kan de uitkomst
van dit onderzoek worden gebruikt om
voor sterk ruikende raskatten speciale
voeding te ontwikkelen die de indrin
gendheid van de katergeur kan terug
dringen.
Alleen eigenaren van Abessijnen (ook
van gecastreerde dieren) kunnen hel
pen bij dit onderzoek. Aanmelden en
meer info verkrijgen kan via leny.jans
sen@wur.nl en pvhout88@hotmail.
com en ook op www.Raskan.nl.

Als eerder genoemde stof ooit ont
wikkeld wordt, wordt het vast niet
alleen aan tandpasta’s en diervoeding
toegevoegd maar kan je het vast, net
zoals nu bijvoorbeeld L-Lysine (dit
remt de ontwikkeling van het herpes
virus door de uitschakeling van een
enzym), in een potje kopen en zelf aan
de voeding toevoegen.
door Suzan Meijer-Miedema
VERBAND TUSSEN PARADON
TITIS EN REUMATOÏDE ARTRITIS
Parodontitis zou wel eens reumatoïde
artritis kunnen veroorzaken.
Parodontitis is een ontsteking van het
parodontium, het geheel van weefsels
die de tanden in het tandvlees onder
steunen. De aandoening is meestal te
wijten aan een teveel aan tandplaque
en tandsteen, die zich op de tanden
opstapelen en die talrijke bacteriën
bevatten. Deze bacteriën kunnen in

Nardi steekt mooi af tegen de sneeuw
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Dikste kat
verkiezingen
NIJMEGEN/KAMPEN - De Dieren
bescherming is niet te spreken over een
actie van dierenspeciaalzaak-keten
Pet’s Place. Dat zegt een woordvoer
der van de landelijke Dierenbescher
ming. Pet’s Place houdt een ‘dikste kat
van Nederland’-verkiezing.
De actie is misplaatst omdat katten
met overgewicht leuk en grappig lij
ken, stelt de Dierenbescherming. “
Maar het is helemaal niet grappig.”
Huisdieren met zwaar overgewicht
krijgen met allerlei medische aandoe
ningen te maken. Met name gewrich
ten hebben zwaar te lijden, maar
katten kunnen bijvoorbeeld ook sui
kerziekte oplopen. Uiteindelijk kan
een dier sterven aan de gevolgen van
overgewicht. Daarover rept Pet's
Place niet op de website waar de dikke
kat-verkiezing wordt aangekondigd.
Zwaar overgewicht bij een kat is ‘
praktisch dierenmishandeling’, zegt
Geesje van den Berg van de regionale
afdeling Dierenbescherming Kam
pen, Noordoostpolder en Urk. „We
hebben ze wel gezien, dieren die niet

Prince Chunck - kampioen of mishandeld dier??
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kunnen lopen van dikkigheid, kun
nen zichzelf niet schoon houden na
een bezoek aan de kattenbak, ze
kunnen hun vacht niet onderhou
den.” Van den Berg heeft exemplaren
gehad die zelfs niet meer in een nor
maal transportkooitje pasten.
Ze snapt wel hoe het probleem ont
staat. „Mensen zijn gek met hun dier,
maar weten niet hoe ze die liefde
moeten uiten.” Ze hoopt dat de actie
van de dierenspeciaalzaak-keten en
positieve uitwerking heeft. „Dat
mensen er over na gaan denken. Dat
je een dier niet te veel eten moet
geven.”
Volgens Van den Berg vindt een dier
het geweldig als het wat moet doen
om aan de kost te komen. Voedsel
verstoppen zodat de kat moet zoeken,
laten ‘jagen’. „We vinden het als
mensen toch heerlijker om lekker te
eten na een dag hard werken in de
tuin, dan na een dag hangen op de
bank?”
Dierenbescherming-woordvoerder Casper
Schrijver ziet op de site van Pet’s Place
dat de winnaar onder meer een jaar
lang kattenvoer krijgt. “In het beste
geval is dat dan dieetvoeding"

Chihuahua in dienst
Japanse politie
TOKIO - De Japanse politie heeft
sinds november een nieuw lid toege
voegd aan de reddingsbrigade. Niet
alleen kunnen politieagenten voort
aan op pad met golden retrievers en

Ainstain vindt sneeuw spannend

tekst

Duitse herders, er is vanaf januari
ook een vervaarlijke chihuahua be
schikbaar.
De 7-jarige Momo (Japans voor
‘perzik’) haalde – samen met 31 ande
re getrainde honden – glansrijk voor
het examen dat toegang geeft tot de
reddingsdienst van de politie. De test
bestond eruit om binnen vijf minuten
een slachtoffer te localiseren door
enkel aan een pet te ruiken.
De drie kilo zware Momo zal niet
ingezet worden voor ‘traditionele’
politietaken, maar zich met name
bezig houden met zoek- en reddings
acties na aardbevingen en andere
rampen.
Volgens de politie is het dier een aan
winst voor het korps omdat het zo
klein is. Chihuahua's, vernoemd naar
een Mexicaanse deelstaat, zijn de
kleinste soort honden. Het komt zel
den voor dat de politie deze soort
honden inzet. Ze zijn vaker te zien op
de arm van een beroemdheid. Of de
Japanse agenten het fijn zullen vinden
om met een chihuahua in plaats van
met een golden retriever of een Duit
se herder op stap te gaan, is een ande
re zaak. (bron ANP)

vond reizen geweldig, hoewel hij soms
in het bad ging liggen als we ergens
waren waar het te heet voor hem
was.”

Kandidaten gezochtBoeren (en bui
tenlui) die op zoek zijn naar een kat
tenmaatje en ook een kansje willen
wagen, worden opgeroepen zich aan
te melden bij de Dierenbescherming.

de 29-jarige Charlie met Sina

Oudste kat van de
wereld
Charlie, een Schotse kat, zou de oud
ste kat ter wereld zijn. Hij is namelijk
al 29 jaar!
Sina Graham verwelkomde hem als
zes week oud kitten bij haar thuis en
hij is niet meer van haar zijde wegge
weest. Sina moet er niet aan denken
dat er een tijd komt dat Charlie er niet
meer is. “Hij is het eerste gezicht dat
ik zie als ik wakker word en het laat
ste voor ik ga slapen”. Het eerste wat
we ’s ochtends doen is samen een
kopje thee drinken. Ze had namelijk
Charlie’s liefde voor thee ontdekt
toen hij wat gemorste thee van de tafel
likte.
Hoe kat dat? 29 jaar??
Omgerekend in mensenjaren zou
Charlie al 133 jaar zijn! In het Guin
ness Book of World Records staat
vooralsnog Hestia uit Cheshire als
oudste kat te boek, met 23 lentes. Zij
hadden nog niet eerder van Charlie
gehoord.
De rode kater heeft zelfs een aantal
belangrijke reizen gemaakt toen Sina
als journaliste voor de BBC werkte.
Charlie vergezelde Sina toen zij naar
Zuid-Afrika ging in 1990 om de vrij
lating van Nelson Mandela te ver
slaan en ook toen zij naar Kuweit
moest voor het eerste Golfoorlog
conflict. Charlie was zelfs op Air
Force One toen Bill Clinton president
was!
Sina geeft aan dat ze Charlie mee op
reis nam omdat ze op die manier altijd
een stukje thuis bij zich had. “En hij

niet echt warm voor een kat, door de
hoge kosten van een castratie of een
sterilisatie. Ook het vooruitzicht op
een nest vol jonge kittens zorgt voor
weinig sympathie voor het beestje.
Toch kan een kat erg nuttig zijn op
een boerderij, omdat zij muizen en
ratten weghouden van de voedsel
voorraden van het bedrijf. Omdat de
wilde beesten door de plaatselijke
dierenbescherming kosteloos worden
gecastreerd of gesteriliseerd, hebben
de boeren gratis een extra hulpje en
de dieren een nieuwe thuis. Boeren
moeten slechts zorgen voor een
droge, tochtvrije plek en eten.

Boer zoekt kat!
"Boer zoekt kat". Dat is de naam van
een superactie die is opgezet door
afdelingen van de Belgische en Neder
landse Dierenbescherming. Zij willen
namelijk gesteriliseerde en gecas
treerde katten inzetten op boerderij
en. Een gevonden dier dat niet terug
kan naar zijn thuis, komt in het asiel
terecht en wordt meteen gesteriliseerd
of gecastreerd en gevaccineerd. De
tamme huiskatten vinden snel onder
dak bij families, maar verwilderde
katten vinden moeilijker een thuis.
Die wil de dierenbescherming dan
ook gratis aan de boeren geven.
Normaal gezien lopen veel boeren

Stewie gekroond als
Langste Kat
Oktober 2010 – Stewie, een Maine
Coon meet precies 123 cm, van het
puntje van zijn neus tot het uiteinde
van zijn start en is daarmee nu offici
eel de langste huiskat van de wereld
Eigenaren Robin Hendrickson en
Erik Brandsness uit Reno, Nevada
(V.S.) namen contact op met het
Guinness Book of World Records,
nadat ze zo vaak opmerkingen kregen
over de lengte van Stewie.
De mega-lange huistijger pikte de title
af van Leo Red, die ‘slechts’ 121,5 cm
lang was. Maine Coons staan trou
wens bekend als de ‘goedaardige
reuzen’ van de kattenwereld.

Stewie - officieel 's werelds langste huiskat
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TER LEERING ENDE
VERMAECK XIX
door Suzan Meijers Miedema
Zoals de meeste lezers hier wel weten
zijn wij fervente voorstanders van het
houden van dekkaters mét huiselijk
verkeer. We kiezen hier niet voor
omdat we geen accommodatie voor
de jongens zouden hebben, die is er
wel, compleet met buitenrennetje op
het balkon, maar omdat we vinden
dat fokdieren ook recht op een leven
als huisdier hebben. De prijs voor het
al dan niet voor een langere periode
van buitensluiting van het huiselijke
leven kan in sommige gevallen voor
de kater erg hoog uitpakken. Ik ken
een geval van een Somalikater die
maar één jaar niet in de huiskamer
was geweest, wel zo vaak mogelijk
gezelschap en aandacht had gekre
gen, maar na castratie nooit meer kon
wennen aan het leven in de huiskamer
met de daarbij behorende drukte als
bezoek, telefoon etc. Zelfs zijn her
plaatsingen mislukten.
Huiselijk verkeer geven is echt niet zo
eenvoudig als het lijkt en dat merken
we nu bijvoorbeeld duidelijk aan onze
kater Zagato. Bij hem is het suprelor
instaafje uitgewerkt geraakt. Hij had
het al als vijf maanden oud kitten
gekregen, wat toen door omstandig
heden een verantwoorde keuze was,
maar zolang er nog niet meer ervarin
gen zijn, adviseer ik plaatsingen op
zo’n jonge leeftijd niet. Zijn gekrom
pen balletjes werden na ongeveer
anderhalf jaar weer groter en hij

begon hier en daar in huis vlaggen te
plaatsen. Ik prees mezelf gelukkig
met het feit dat zijn urine absoluut
niet naar kater stonk (want wat kun
nen ongecastreerde katers stinken!).
Ik begon zelfs te twijfelen aan mijn
reukzin. In dat zintuig heb ik inmid
dels weer alle vertrouwen, want de
lucht is niet te harden. Vriendlief
Zagato draagt nu de oude bekende
gehaakte katerbroekjes (het patroon
staat op de Raskan-CD-ROM) en
zijn tempo broekje-natsproeien ligt
zo hoog dat ik gisteravond bij een
stapel oude broekje knopen heb aan
gezet en ander verstelwerk heb ge
daan. Net kwam hij even gezellig bij
me doen en vleide zich neer tussen
mijn buik en de laptop. Zijn broekje
was niet meer zo fris en dat heb ik
meteen afgedaan (en zo ver mogelijk
van me vandaan gegooid), zodat we
het samen aangenaam konden heb
ben. Zagato heeft een heerlijk lange
jeugd dankzij het staafje gehad. Hij is
nu ruim twee jaar oud en pas sinds
een paar weken is hij zich bewust van
zijn hormoontjes.
Zijn vier maanden jongere maatje, de
sorrelzilveren kater Jumpin’ Jack,
heeft datzelfde staafje half augustus
gekregen en geniet nu van het relaxte
katerleven. Lekker dollen met zijn
eigen kittens heeft zijn voorkeur al
laat hij zich het eten hier een tikje te
goed smaken. Ik heb de indruk dat
deze alternatieve tijdelijke castratie
de dieren ‘meer castraat’ maakt dan
de werkelijke castratie. Ik moet echt
op zijn lijn gaan letten. Zagato was

mij ook een tikje te zwaar maar dat is
er nu al bijna af. Hij was tijdens mijn
tikwerk op de laptop even aan de
wandel gegaan (zonder broek), maar
Huibert ving hem op, gaf hem een
schone broek waarvan in de keuken
een hele rij compleet met vulling klaar
hangt en nu ligt hij op mijn benen die
ik languit heb (lekker warm!)
Het afscheidscadeautje van Jumpin’
Jack
Op de dag dat wij ons jubileum van
27 jaar cattery Silfescian zouden
kunnen vieren, ontdekten we dat er
een poes ongepland zwanger was. We
maakten ons grote zorgen, want deze
poes had twee maanden eerder een
suprelorinstaafje en ook een ontwor
ming en een vaccinatie gekregen. Al
lemaal zaken die je nooit moet doen
bij een dier dat drachtig is. Omdat
suprelorin nog erg onbekend is, was
de dierenarts bezorgd dat de bevalling
niet normaal zou starten en omdat we
ons ontzettend zorgen maakten over
het welzijn van de poes en de gezond
heid van de kittens wilden we haar
laten castreren. Een echo wees uit dat
de poes veel verder in haar zwanger
schap was dan de veronderstelde drie
à vier weken. Het bleek om één groot
kitten te gaan. We hadden ons dan
ook al helemaal ingesteld op het erg
ste voor het kitten en een keizersnede
voor de poes toen de knappe meid op
een zondagmorgen zonder verontrus
tende signalen aan de bevalling
begon. De bevalling bleek echter
maar een fractie moeilijker te gaan
dan haar eerdere en de wereld was een
schattig sorrelzilveren poesje rijker.
Helemaal gezond voor zover we nu
kunnen oordelen. De groei en het
gedrag zijn volkomen normaal. Zelfs
slimmer dan gebruikelijk, wat in de
situatie van het als eenling opgroeien
geen overbodige luxe is. Deze kleine
bleek een afscheidscadeautje van
Jumpin’ Jack te zijn. Hij heeft haar
nog verwekt ca. vier weken na het
plaatsen van zijn suprelorinstaafje.
Het is bekend dat het wel tot zes
weken kan duren tot het optimaal
effect heeft.
Fancy Free
We hebben eerder eenlingen grootge
bracht en dat was meestal geen sine
cure. Veel gesleep, moeder na tien
dagen al weer krols, afnemende moe
derzorg en dito melkproductie. Ge
luk bij een ongeluk is dat het snel krols
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van Huibert die dit net zag gebeuren.
Het moedertje wil natuurlijk wat
meer gezelligheid, dus ik heb voor
overdag een kraamruimte in de huis
kamer gemaakt. Het blijft wel oplet
ten geblazen dat het kitten niet te lang
zonder zorg komt maar toch blijkt
iedere dag tot mijn verbazing dat ze
weer meer dan voldoende gegroeid is.

worden nu door de suprelorin niet
kan. Blijft alleen de moederzorg. Op
het moment dat ik dit schrijf is de
eerste, riskantere, periode achter de
rug. Het kitten is 2,5 weken oud en
heeft een goed gewicht (350 gram).
Dat het nu ook zoveel beter gaat,
komt ook door de ervaring van ande
re fokkers die me over hun ervaringen
hebben verteld. Mensen met een een
ling en een extreem slepende moeder
hadden als oplossing bedacht om de
moederpoes alleen onder toezicht, al
aaiend en zelfs vasthoudend, te laten
zogen. Tussentijds werd het kitten in
een klein mandje op een rustige
warme plek gezet en de moederpoes
leefde noodgedwongen in een ander
vertrek. Slepen was in het begin hier

polly met beerke

het probleem niet maar het comfort
voor het eenlingetje baarde me wel
zorgen. Het is doodzielig wanneer
zo’n kleintje helemaal alleen aan het
rondkruipen is wanneer de moeder
uit het nest weg is. Geen warme lijfjes
van nestgenootjes om tegenaan te
kruipen. Een warme kruik, liefst in de
vorm van een knuffeldier, doet won
deren maar was het voor ons nog niet
helemaal. Zo’n knuffel neemt veel
ruimte in, kan in de weg liggen wan
neer de moeder het kitten komt ver
zorgen en we willen voorkomen dat
het kitten bovenop de kruikknuffel
terechtkomt en daar in slaap valt (kan
fataal zijn).
Bij ons bleek het plaatsen van een
klein mandje achter in de kraammand
(is een mand ín een grote transport
mand met een vastgezet maar makke
lijk te verwijderen deksel) met links
en rechts een warme snuggle-safe de
oplossing. En slim dat moeder en
dochter zijn! De kleine Fancy kroop
al vanaf de eerste dag wanneer de
moeder wegging uit zichzelf in het
zachte warme mandje. Bij terug
komst pakte de moeder de kleine
soms zelfs uit het mandje maar vaak
was het geven van een paar likjes al
voldoende om de kleine te activeren
zelf naar haar toe te komen. Vorige
week werd de moederpoes wat onrus
tiger en ze kwam tot drie keer toe met
de kleine in de bek de trap in de huis
kamer af. Een keer wilde ze vanaf de
zijkant van de trap afspringen en viel
het kitten uit haar bek… in de handen

Zo bijzonder onaangenaam verrast
(lees uiterst gegeneerd dat zoiets ons
na 27 jaar overkomt) als wij waren
toen bleek dat de poes ongewenst
drachtig was, zo blij zijn we inmiddels
met de kleine Fancy. Ze is een schoon
heid, lekker bijdehand en ze kan goed
knuffelen en spinnen. Daarom heb
ben we haar niet de naam gegeven die
we in ons hoofd hadden voor een
poesje uit het F-nest dat we met een
andere poes hadden willen fokken,
maar hebben we haar vernoemd naar
een beroemde Abessijn: de zilveren
poes van Mrs C. Carew-Cox, Fancy
Free Silver, de moeder van Alumini
um II, een van de oudst bekende zilver
Abessijnen uit de historie van ons ras.
Helaas is zijn foto te vaag om hier te
kunnen plaatsen maar hij is wel te
vinden op het internet.

Fancy als redactiemedewerkster

Historische Abessijnen op het internet
Eerder kon je deze foto en de afstam
mingen van tal van Abessijnen uit de
historie vinden op de prachtige web
site van Harry Blok. Maar Harry is
enkele jaren geleden overleden en de
site ging vorig jaar uit de lucht. Tot
niet alleen mijn grote vreugde blijkt
zijn site te zijn ondergebracht op de
website van Geertje Besselink van de
IJsselland cattery. Hij is te vinden bij
de links; kies daar voor Abyra Abys
sinians, de cattery van Harry Blok, en
dan leidt het zichzelf.
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Exocriene Pancreas
Insufficiëntie (EPI)
Hoewel dit artikel voornamelijk over
honden gaat, lijkt het ons ook toepas
selijk voor katten - Redactie.
Van via-natura.nl - Pancreas is een
moeilijke naam voor alvleesklier. Dit
orgaan, dat net achter de maag aan
de darm vastzit, zorgt voor een aantal
belangrijke dingen: afscheiding van
enzymen en afscheiding van insuline
in het bloed.
AFSCHEIDING VAN ENZYMEN
Afscheiding van enzymen die helpen
de darminhoud te verteren. Voor
zetmeel is dat amylase, voor vet lipa
se en voor eiwitten trypsine bijvoor
beeld. Bij het passeren van de voed
selbrok worden deze enzymen in de
twaalfvingerige darm uitgescheiden
en breken dus de voedselbestandde
len af, zodat verder in de darm de
verkleinde stukjes voedsel in het
bloed opgenomen kunnen worden.
Deze functie wordt met een moeilijk

foto: Rudolphine Eggink
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woord de exocriene werking ge
noemd. Als deze functie niet of sterk
verminderd, dan wordt dit Exocriene
Pancreas Insufficiëntie genoemd,
oftewel EPI.
Waardoor wordt EPI veroorzaakt?
De gevestigde mening is dat dit aan
geboren is of dat het op latere leeftijd
ontstaat door een ontsteking van de
alvleesklier. Wij, echter, geloven dat
EPI ontstaat door droogvoer, omdat
na overschakeling richting vers voer
de overgrote meerderheid van de
(chronische) problemen verdwijnt,
als sneeuw voor zon.
In droogvoer zitten geen enzymen die
de alvleesklier helpen om het eten te
verteren. Zo ook zijn gunstige microorganismen afwezig, die de alvlees
klier de helpende hand bieden. Droog
voer is, zeg maar, dood voer. Ook
zitten in droogvoer bewerkte voe
dingsstoffen, die sowieso veel moeilij
ker te verteren zijn. Hierdoor raakt
de alvleesklier uitgeput. Hij kan zijn
werk niet meer aan en raakt over

spannen. Bovendien kan hij zelf aan
gevallen worden door de overmaat
van ranzige vetten die in droogvoer
aanwezig zijn, waardoor een ontste
king van de alvleesklier ontstaat, een
zogenaamde pancreatitis.
Wat zijn de gevolgen van EPI voor het
lichaam?
Het eten wordt niet verteerd:
Uw huisdier is vreselijk hongerig en
gaat van alles eten (inclusief poep)Er
wordt geen voedsel opgenomen, uw
huisdier wordt magerEr blijft veel
onverteerd voedsel in de darm achter,
die zichtbaar wordt als grote hopen
stopverfachtige ontlasting.
Wat is dan onze ervaring bij EPI?
Vers voer met alvleesklier leidt snel
tot herstel. De ontlasting wordt vas
ter, donkerder en minder veel. De
conditie herstelt zich en de abnorma
le eetlust normaliseert. Alvleesklier
voeren bij EPI kan aangeduid worden
als ‘orgaantherapie’. Je geeft dus het
orgaan wat niet functioneert als voe
ding aan uw dier. Bij een leverpro
bleem geef je lever en bij een schild
klier probleem schildklier bijvoor
beeld. Het idee van orgaantherapie is
niet nieuw. In het begin van de vorige
eeuw kregen Frederick G. Banting en
Charles Best zelfs een Nobelprijs voor
hun werk over de effecten van orale
pancreas consumptie en het effect op
suikerziekte, maar daarover straks
meer.
Carnibest heeft in samenwerking met
ondergetekende een speciale voeding
ontwikkeld voor honden met EPI.
Carnibest Natuurvoer Pancreas ge
naamd. Deze voeding bevat verse
runderalvleesklier en een aangepast
vetgehalte. De resultaten met deze
voeding zijn uitermate goed te noe
men. De ontlasting is binnen no time
stevig en donker en de geteste honden
bleken geen pancreaspoeder meer
nodig te hebben. De elegantie van de
oplossing zit ‘m in de eenvoud. Door
het invriezen zijn de enzymen niet
doodgegaan, maar ze zijn inactief
geworden, zeg maar, gaan slapen. Bij
het ontdooien worden ze actief en bij
30 °C werken op topniveau. Hier zit
ook een advies voor het toedienen: de
maaltijd in een boterhamzakje stop
pen en deze even in warm water dom
pelen.
De alvleesklier krijgt assistentie, plus
hij hoeft niet zo hard te werken omdat
vers voer zelf al makkelijk verteer

baar is. Door deze ‘rust’ wordt ruim
te geschapen voor zelfherstel, zodat
de alvleesklier op den duur zelf weer
enzymen gaat produceren. We heb
ben dramatische verbeteringen gezien
met het voeren van alvleesklier-hon
den met EPI. We zetten alvleesklier
niet alleen in bij EPI, maar ook bij tal
van andere verteringsproblemen en
soms bij de overschakeling van droog
naar vers.
Verdere ondersteuning bij EPI en
verteringsproblemen:
Het geven van gunstige micro-orga
nismen, dus probiotica.Eenmaal per
10 dagen vasten en rauwe pens met
kruiden geven. AFSCHEIDING VAN
INSULINE IN HET BLOED
Insuline is belangrijk voor het bloed
suikergehalte onder controle te hou
den. Wat is de oorzaak van suiker
ziekte?
Er zijn twee soorten suikerziekte: de
aangeboren suikerziekte type 1 en de
zogenaamde ouderdomssuiker’, type
2. Over de laatste willen we het heb
ben. De naam ‘ouderdomssuiker’
moet veranderd worden, want net
zoals bij de mens, komt deze aandoe
ning ook bij de dieren op steeds jon
gere leeftijd voor. De oorzaak?......de
verwerking van granen in droogvoe
ders!!!
Hond en kat zijn prooidiereters, ze
zijn geen graaneters. Ze eten al hele
maal geen gedorst ‘rijp’ product,
hooguit het gefermenteerde, groene
en onrijpe plantje in het maag/darm
kanaal van hun prooidier. Laten we
zeggen: het is evolutionair nieuw om
een hond of kat zoveel granen te
voeren. Dus hun alvleesklier, die niet
aangepast is aan het produceren van
zoveel insuline, raakt uitgeput. Tege
lijkertijd wordt het lichaam ook nog
ongevoelig voor insuline, de zoge
naamde insuline resistentie gaat op
treden.
Onze ervaring is dat bij suikerziekte
patiënten die vers voer gaan eten, de
symptomen zoals veel drinken en
plassen geleidelijk aan minder wor
den. De bloedsuikerwaarden gaan
ook dalen, maar later als het verdwij
nen van de symptomen. De insuline
behoefte wordt minder en soms hoeft
er helemaal geen insuline meer gege
ven te worden. Door verse pancreas
te voeren kan bovenstaand proces

Momo in de sneeuw

versneld worden. Verdere ondersteu
ning bij suikerziekte: extra organisch
zink en chromium geven.
Belangrijk!!!: Suikerpatiënten, die
insuline gespoten krijgen en die op
bovengenoemde voeding overstap
pen, moeten met regelmatig bloedon
derzoek begeleid worden in verband
met de kans op hypo’s. Waarschijn
lijk zal het aantal eenheden insuline
verlaagd moeten worden. Bespreek
dit met uw dierenarts!!
De bovenbeschreven dubbele ‘burn
out’ van de alvleesklier ontstaat door
voedingsfouten. Door goede, dier
soortspecifieke voeding te geven
kunnen deze fouten weer ongedaan
gemaakt worden. Dierenartsen die
dit lezen: maak uw patiënten sneller
beter, maak uw klanten eerder blij,
wordt zelf meer tevreden als genees
heer, zet Carnibest Natuurvoer Pan
creas in als therapie.

Natuurvoer Pancreas deels gaan ver
vangen door Carnibest Natuurvoer.
Men begint met 1/3e deel Carnibest
Natuurvoer en 2/3e deel Carnibest
Natuurvoer Pancreas in 1 maaltijd,
het wordt dus gemengd door de eige
naar. De ontlasting wordt door de
eigenaar nauwlettend in de gaten ge
houden. Indien deze goed blijft kan
men na 4 weken half Carnibest Na
tuurvoer en half Carnibest Natuur
voer Pancreas gaan geven, ook weer
door deze 2 soorten te mengen. Zo
kan men dit opbouwen tot men even
tueel volledig over kan gaan op Car
nibest Natuurvoer, doch dit alles in
een tijdsbestek van ongeveer 6 maan
den.
Honden die alsnog Carnibest Na
tuurvoer Pancreas nodig blijken te
hebben, kan men dit volledig blijven
voeren of deels mengen indien dat
ook het gewenste resultaat geeft.

De therapie wordt als volgt ingezet:
Men verstrekt de hond gedurende 4
tot 6 weken alleen Carnibest Natuur
voer Pancreas. Geef daarnaast geen
extra’s of andere voeding, alleen
eventueel de bovengenoemde punten
omtrent ondersteuning. De eigenaar
voert de ontlastingcontrole uit en
rapporteert dit aan de dierenarts. Als
de werking goed is, dat wil zeggen dat
de ontlasting stevig is en donker van
kleur wordt (dus niet meer grijs is),
kan men na deze weken de Carnibest

Dus nu maar hopen dat er ook snel
varianten voor de kat worden ont
wikkeld.
Dierenartsenpraktijk Biomentor Drs.ing. W.C. de Leeuw - www.bio
mentor.org
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Een kat heeft negen
levens, gun een vol
wassen kat zijn
tweede.
door Myra Rooselaar
Toen ik onlangs via het Somali net
werk hoorde dat twee volwassen kat
ten door omstandigheden op zoek
waren naar nieuw personeel, reali
seerde ik me dat het inderdaad best
moeilijk is om voor oudere katten een
goed huis te vinden. Omdat kittens
van nature zo onweerstaanbaar aan
trekkelijk zijn, kost het meestal wei
nig moeite ze te kunnen plaatsen. Bij
een volwassen dier ligt dat helaas
anders...
Kitten versus volwassen kat
Er zijn er zeker voordelen verbonden
aan het adopteren van een volwassen
kat. Zo zijn ze over het algemeen
minder energiek dan dat kleine grut,
(hopelijk) al opgevoed en vragen ze
hierdoor minder ‘actieve’ aandacht.
Toen ik klaar was voor katten en
helemaal verliefd was geworden op
het Somali-ras, wilde ik oorspronke
lijk ook twee kittens, vooral omdat ik
- voor mijn Somali’s - altijd oudere
‘aanloopkatten’ heb gehad en ik
enorm uitkeek naar de ervaring om
kittens in huis te zien opgroeien. 
Toch zwichtte ik voor twee herplaats
bare jong volwassen katers - Romeo
en Ramsey - die doordat hun baasje
ziek was geworden snel een goed on
derkomen nodig hadden. Mijn enige
voorwaarde was dat de jongens on
derling goed met elkaar overweg
zouden kunnen, want ik woonde toen
nog alleen en was overdag niet thuis.
Nadat ik even de tijd had genomen
om het (prachtige mooie) tweetal te
observeren en ze al gauw luid spin
nend op mijn schoot zaten, realiseer
de ik dat ik ze al in mijn hart had
gesloten van het moment dat ik ze
zag. Ze gingen de reismand in en
samen begonnen we aan een heerlijk
aantal jaren in elkaars gezelschap. 
Toen ik helaas, en ook nog eens kort
na elkaar, afgelopen jaar afscheid van
ze moest nemen, besloten wij dat het
nu wel tijd was voor een kitten, twee
zelfs! Maar dat wil niet zeggen dat ik
nooit weer een volwassen kat zou
adopteren.
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Het kan natuurlijk zo zijn dat een
familie door bijvoorbeeld een schei
ding of overlijden gedwongen afstand
moet nemen van hun volwassen kat
(ten) en dan hebben ze heel veel moei
te om daar een geschikt nieuw huis
voor te vinden. Romeo en Ramsey
zijn voor mij het levende bewijs dat je
met een volwassen kat net zo’n goede
band kan opbouwen als met welk
kitten ook. Je moet alleen bereid zijn
voldoende tijd en aandacht in hem te
investeren en vooral extra TLC te
geven (Tender Love & Care). Daar
naast kan een ouder dier ook een
beter gezelschapsdier zijn voor oude
ren of mensen met een andere kat in
huis. Niet elke volwassen dier is ge
diend van zo’n ‘spring-in-het-veld’
kitten dat om hen heen dartelt. Wel is
het zo dat je ruim de tijd moet nemen
om vreemde volwassen katten aan
elkaar te laten wennen, langer dan
wat doorgaans nodig is met kittens.
‘Eén kat is geen kat’ hoor je vaak
zeggen, en daar zit zeker waarheid
in. Het is niet voor niets dat veel fok
kers eisen dat een kitten niet alleen bij
een gezin terecht komt. Soms hebben
ze ex-showkatten, waar ze een goed
huis voor zoeken, die dan vaak het
liefst samen met een kitten bij een
gezin geplaatst worden, wat natuur
lijk een perfecte oplossing is. Een
kitten heeft namelijk de invloed van
een volwassen dier nodig om goed te
kunnen socialiseren en daar hebben
mens en dier natuurlijk alleen maar

baat bij.
Nea en Hanneke
De fervente ‘Raskan lezer’ is bekend
met de ‘Bende van de van Boetzelae
rlaan’ en heeft dan ook de problemen
gelezen die Rudolphine had met haar
wildkleur Somali Nea. Ondanks al
haar inspanningen, inclusief een ‘kat
tenfluisteraar’, lukte het haar niet om
rust onder de katten te krijgen. Uit
eindelijk heeft ze – puur door nood
zaak gedwongen - de zware beslissing
moeten nemen om voor drie jaar oude
Nea nieuw personeel te vinden. In
Leiderdorp kende ze een echtpaar,
dat maar wat graag bereid was de
mooie Nea in hun harten te slui
ten. Bij hen zou ze de enige kat zijn en
'la Nea' wordt nu op al haar wenken
bediend. En ze vindt het heerlijk!
Tijd voor een gesprek met het nieuw
personeel. Hanneke de Ronde: “We
kennen Rudolphine geruime tijd en
genoten altijd al van haar verhalen
over haar katten. We hebben zelf ook
altijd katten gehad, ja, gewoon ‘huis-
tuin-en-keuken-katten’ en kenden dit
ras helemaal niet. Toen Nea op de
proef kwam logeren, waren we met
een onder de indruk van haar schoon
heid en haar lieve, sociale karak
ter. Ze wandelde hier naar binnen,
nam het appartement goed in haar op
en ging lekker op de stoel liggen. Zo
van; ik vind het hier eigenlijk wel
prima. Rudolphine had een stevige
CAO voor Nea onderhandeld, ze

Nea heeft het goed getroffen met Hanneke. Of is het omgekeerd?

Kopjes geven kan Nea als de beste

mocht alles, inclusief slapen op bed,
rechten waar ze graag en veelvuldig
gebruik van maakt!”.
Nu, ruim een half jaar later, gaat het
meer dan uitstekend met Nea. Wan
neer Rudolphine op bezoek komt,
herkent ze haar duidelijk en gaat ze
meteen spinnen, maar ze zit hier lek
ker en dat laat ze merken ook. Op de
vraag wat haar advies is voor het
adopteren van een volwassen kat,
antwoordde Hanneke: “ Je moet er
goed over nadenken. Je moet weten
waar je aan begint. Wij dachten dat
de kat ouder zou zijn, maar Nea is pas
drie. We vroegen ons af of dat wel
goed zou zijn, want mijn man en ik
zijn al op leeftijd en de kans is groot
dan Nea er nog is tegen de tijd dat wij
gaan ‘hemelen’. Maar daar heb ik
met Rudolphine goede afspraken
over kunnen maken en zij zorgt voor
een liefdevol onderkomen voor onze
Nea wanneer wij er niet meer zouden
zijn of niet meer voor haar kunnen
zorgen. Maar tot die tijd, wat ons

De parmantige Naboo

De veel te snel overleden Hercules

betreft ver in de toekomst, blijven wij
elke dag weer genieten van deze
prachtige en ontzettend leuke en lieve
kat.” Dat is dus duidelijk nog een
succesverhaal.
Naboo en Hercules en Zaphyr en
Sylvia

naar een Somali. Ook nu kwam ze
weer herplaatsbare katten tegen, twee
zesjarige Somali broers en een vari
ant. Ze gaf aan slechts één kater te
willen, liefst een die niet te dominant
was, omdat Naboo wat angstig was
af en toe. Er is uiteindelijk besloten
om het drietal uit elkaar te halen, en
de lilac/zilver Somali Zaphyr bij Syl
via te plaatsen. Deze keer verliep de
integratie best moeizaam, Naboo was
uiteindelijk toch niet zo makkelijk
bereid haar territorium met een ander
te delen, maar stukje bij beetje gaat
het steeds beter. De status kan nu best
omschreven worden als ‘gewapende
vrede’ bevestigde Sylvia. Zolang de
aandacht maar niet op elkaar is ge
richt, gaat alles goed. Sylvia is erg blij
met haar tweetal en heeft alle vertrou
wen dat met tijd ook de relatie tussen
haar tweetal zal verbeteren.
Wat is nou belangrijk bij de keuze van
volwassen adoptiekat?
Als u ook zou overwegen een volwas
sen kat te adopteren, probeer dan
zoveel mogelijk over de achtergrond
van de kat te weten te komen: in wat
voor omstandigheden hij is opge
groeid, of hij buiten mocht, aan kin
deren en andere dieren is ge
wend. Dat is vooral belangrijk om te
kijken hoe makkelijk hij in uw huis
houden zal wennen. En het gevoel dat
je hebt bij de wetenschap dat je een
dier een tweede kans kan bieden is
met recht onbetaalbaar.

Zaphyr is zo stoer... met z'n knuffeltje!

Iemand met bijzonder veel ervaring
in het adopteren van volwassen kat
ten is Sylvia de Bood. Zij had haar
eerste Somali Joey na 18 jaar moeten
laten inslapen en wist één ding zeker:
ik wil weer een Somali. Ze ging op
zoek naar een kitten, maar hoorde dat
Naboo, een sorrel/zilver variant,
samen met haar vader, Somali Her
cules, een goed onderkomen zoch
ten. Na een gesprek met de vorige
eigenaren, nam ze beiden mee naar
huis. De overgang van hun oude huis
naar dat van Sylvia ging vrijwel ge
ruisloos. Ze wenden er meteen en
hadden elkaar. Helaas is Hercules
binnen een maand aan acuut nierfa
len overleden en werd Naboo erg
onrustig en angstiger nu ze alleen
was. Dus ging Sylvia weer op zoek

Naboo rules!
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Familieberichten

Geboorte aankondigingen
Geboren op 4 December 2010,
bij Cattery Mojokos
Twee Sorrel Zilver katerjes, een sorrel zilver poesje en een zwart zilver poesje
Vader: Gakuru von Dashosawy, (SOM ns)
Moeder: Mojokos Sweet Autumn (ABY ns var)
Ouders zijn allebei vrij getest op PK-def,
PRA gentest, PRA Oogspiegeltest, FIV en FELV
Fokker: John en Monique Koch
Tel: 0512-531509
Email: j.koch48@upcmail.nl

Geboorte aankondigingen
Geboren op 14 December 2010,
bij somalicattery van het Gildenhuys
3 wildkleur poesjes, 1 blauwe kater, 1 blauw poesje en 1 sorrel kater..
Vader:Buddy von Diajo (SOM p)
Moeder: Charlotte of Dewi Isthar (SOM n)
Fokker: Jacqueline Zeijlemaker
Tel:06-794146
E mail: info@vanhetgildenhuys.nl

Celebration Icarus Siejerki

De jarige veteranen

Gideon Lucas zoon van Direans
Sweet Sensations Desteny

Carine de la Merdune

Csûkkatjama Federigo Frits

Boeneldanotsjzar s Cyrillis

(Bradley)

14 november 2000 Huisgenoot van Rob en Yvonne Arendse

(Desteny)

14 december 1998 Huisgenoot van Wim en Helga Bruggink

(Carine)
(Kees)

Sisonne des Fauve & Or
Nala uit t Spettersnest

09 december 1996 Huisgenoot van Dirk en Ans v Leeuwen

20 december 1999 Huisgenoot van Arnold en Ria Vermeulen

21 december 1996 Huisgenoot van Jaap en Wil van Duijn
02 januari 1991 Huisgenoot van Marie-josee Thijssen

04-01-2001 Huisgenoot van Piet en Mata de Haan

( Hinke)

08 januari 1995 Huisgenoot van Rob de Jonge & Gisela Plat

Thirzaca van Mars El Khoulinca

09 januari 1993 Huisgenoot van Marcel Koelink

Wild Honeys Amber chrystal

20 januari 1999 Huisgenoot van Margaret en Wim de Koning

Badyrs Tari

(Tari)

28 januari 1990 Huisgenoot van Rob de Jonge & Gisela Plat

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.
Vergeet niet om Uw overleden huisgenoot af te melden !!!

IN MEMORIAM
Over-nite Sensations Poesjkin
11/02/1994  8/12/2010

Op woensdagavond 8 december 2010 hebben we onze Poesjkin in moeten
laten slapen. Hij was echt helemaal op. Natuurlijk zagen we het al weken
aankomen, want hij at steeds minder en sliep steeds meer. Soms was hij
helemaal de weg kwijt en liep heel luid miauwend door het huis. Vorige
week vond ik hem ineens op de grond midden in een grote plas! Hij lag op
een stoel te slapen, maar waarschijnlijk heeft hij een tia of een eplileptische
aanval gehad. Dat was schrikken, maar na een minuut of 10 liep hij weer
rond en mauwde om eten. Totdat hij op die woensdag wel 3 aanvallen kreeg
met een paar uur tussenpauze. Eten wilde hij niet meer en aan zijn ogen
kon je geen reactie meer zien. Onze dierenarts kwam s avonds bij ons thuis en ook al weet je dat hij een prachtig poezenleven heeft gehad, het hakt er toch in.
We hebben Poesjkin begraven naast zijn zoon Bobbie. Het is gek, maar met zijn zachte karakter was Poesjkin de onbetwiste
leider in ons huis. Niemand van onze kattenkinderen haalde het in zijn hoofd om Poesjkin te pesten. Als er door de jongere
katers gevochten werd, dan kwam Poesjkin tussenbeide en maakte duidelijk dat er maar 1 de baas was en dat was hij. Het
laatste jaar was hij helemaal doof geworden en ging er veel langs hem heen omdat hij het niet meer hoorde. Hij is nooit een
schootzitter geweest, zat wel altijd graag op de leuning van de bank naast je. Maar het laatste jaar kwam hij wel op schoot
en dan niet zomaar, nee hij ging echt tegen je aan zitten met zijn voorpootjes op je schouders en dan zette hij zijn motor aan,
echt keihard kon hij spinnen.
Zijn mooiste sieraad was zijn staart: breed aan de basis en heel volbehaard. Toen hij 8 maanden oud was, werd hij op de
Rasdag van Felikat Somali met de mooiste staart´ en Beste Kitten van zijn klasse. Diezelfde prijs won hij als veteraan in
2008. Hij zag er nog steeds prachtig uit..Poesjkin heeft van jongs af aan last
gehad van blaasgruis en ontelbare verstoppingen gehad. Vanaf zijn 10e jaar
zijn wij hem Carnibest vers vlees gaan voeren en is zijn blaasgruiskwaaltje
helemaal verdwenen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat hij op een zogenaamde blaasgruisbrok niet zo oud was geworden.
Lieve lieve Poesjkin, als klein sorrel katertje ben je bij ons geboren in hetzelfde jaar als onze dochter Manouk. Ruim 16 jaar heb je bij ons gewoond. Je
herinnering is onuitwisbaar.
Poesjkin met Manouk

Manouk, Erik en Bea
Cattery Over-nite Sensation

Overleden

Moonschea Magic Melody (Djazzy)
geb. 24-11-1992, overleden 19-10-2010,
huisgenoot van Nico en Nelleke Müller-Meijer

Overleden

Ras Khanziras Abaya
Ras Khanziras Ashley
geb. 07-01-1996,
huisgenoten van Jany Metselaar

Foto: Helga Bruggink

Showuitslagen
Gorredijk 17-10-10 & Rijswijk (zh) 14-11-10
tekst Arnold Vermeulen
F 14-11-10 Rijswijk (zh)

M 17-10-10 Gorredijk
Keurmeesters
Elisabeth Raab Alvarson
Hans Lindberg
Marianne Kuipers.

Met dank aan inschrijfburo Felikat.
Keurmeesters
Marianne Kuipers.
SOM a, so, ABY n
Martti Peltonen.
Som o, ABY o
S. Jones.
SOM n, ns

SOM n
ABY n, o
ABY nest

SOM n - 07 Champion Klasse Poes

ABY n - 03 Gr.Int.Champion Klasse Poes
CACS
GIC Jethros Rani JW
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 - 05 Int. Champion Klasse Poes

IC Jethros Tara Benedetti

CAGCIB

NL.FE.L09.ABY.001.2
Geb: 20-2-2009
CACIB IC* Kronhede Yildrim DK (n) X Jethros Justine Benedetti
Aruna Samwise Gamgee
CAPIB NOM Ch Silfescian Yalena
NL.FE.L08.SOM.013.3
Geb: 15-8-2008
(n) Fokk. /. Eig. Truska Otte
NL.FE.L09.SOM.004.2
Geb: 9-5-2009
IC Shibelis Gharib (n) X Dakini Bhagini Shanti (ABY n) GIC Ilamos Niccolini (n) X IC Korfavori Tresca Si Shirezah
(n)
ABY n - 11 Jeugdklasse 6 - 10 mnd Poes
Fokk. L. Redeker. Eig. Ester Overman
Fokk. Suzan Meijer-Miedema. Eig. Margaret de Koning Detrevandes Flying Squad
U1, NOM
MU.L10.ABY.009.4 Geb: 27-4-2010
ABY n - 09 Open Klasse Poes
SC *Ch Clarion LittleManTate of Detrevande, DVM (n) X
Chotus Truly Nilgiri
CAC BIV SOM n - 04 Gr.Int Premior Klasse Poes
GIP/GIC Unique Van Bois Le Duc
CAPS Ch Highgaitpaws Im Ivy of Detrevande (n)
NCT 2009-6036
Geb: 30-1-2009
Fokk. A.A.S van Elmpt. Eig. Ria Winters
IC Gitachos Red Igor (o) X CG* Gwyneth van Ermelinde FE.L01.SOM.019.1 Geb: 26-12-2001
GIP/EC Moonschea Sungolds Firesong (SOM o) X
(n) Fokk. /. Eig. Sylvia van Dijk
Lorenza Ravenna Tesoro Turco (n)
DK* Faby-Cats Evita (DK)
U2
Geb: 11-5-2010
Elishevah van de Oude Heekt
U2 Fokk. R. v.d. Crommeacker. Eig. Huibert en Suzan Meijer. FDLO-158941
DK * Ch Søglimts Lucas (n) X DK *Ch Faby-Cats Athene
NCT 2009-6471
Geb: 18-10-2009
SOM n - 08 Premior Klasse Poes
(o) Fokk. M & S Fabricius. Eig. Lesley Jack Brugmans
IC* Kronhede Yildrim DK (n) X GIC Lady Scarlett van
PR Isabella Ischia Amici di Lucino
CAPIB
Caracal (o) Fokk. /. Eig. Joop A.C. vd Berg.
NRKV 2006-0549
Geb: 13-8-2006
ABY n - 12 Jeugdklasse 3 - 6 mnd Kater
Angeli Rico Amici di Lugino (n)
Survivor of Wonderlove
U1, BIV
ABY n - 12 Jeugdklasse 3 - 6 mnd Poes
Dekz.LO.349622
Geb: 18-5-2010
DK* Faby-Cats Evita (DK)
U1 X IC* Aïcha Agilita Amici di Lucino (o)
Fokk. M. Wal. Eig. Piet & Mata de Haan
IC Berenetto Banderas (n) X Nella of Wonderlove (o)
FDLO-158941
Geb: 11-5-2010
Fokk. Doris Angermund.. Eig. Anne-Marie Ebbers
DK * Ch Søglimts Lucas (n) X DK *Ch Faby-Cats Athene
SOM a - 10 Kastratenklasse Kater
(o) Fokk. M & S Fabricius. Eig. Lesley Jack Brugmans
Eragon of Oriental Light
CAP ABY n - 04 Gr.Int Premior Klasse Kater
09 2017 HKV
Geb: 1-9-2009
GIP Lieverdans Nerus
CAPS
ABY n - 10 Kastratenklasse Kater
Geb: 17-11-2001
DK Faby-Cats Chagal
CAP NOM EC*Zucchero Gino Tesoro Turco(o) X S* Litskattens Sofie NL.FE.L01.ABY.020.2
(n) Fokk. Heimke Martel. Eig. Margaret de Koning
IC Donnas Gandalf van de Ravottersgaarde (ABY p) X
FDLO 156511
Geb: 10-4-2009
Belphégors Ruddy Amber (ABY n) Fokk. C. Duursma.
WW08-GIC Faby-Cats Adonis, JW (n) X Orthmanns Bling
SOM o - 06 Int. Premior Klasse Poes
Eig. M.G.J. Springvloed-Schneijderberg
Bling (n) Fokk. Mette & Søren Fabricius.
Ch/Pr Begin to Som De Kismayou
CAGPIB, NOM
Eig. Lesley Jack Brugmans
LOOF 2006.13567 Geb: 14-8-2006
ABY n - 10 Kastratenklasse Kater
Tarek du Som de Kismayou (n) X Swanns Isabeau II (n)
Solarian Puma JW IT
CAP
ABY o - 12 Jeugdklasse 3 - 6 mnd Kater
ANFI.L01.98783
Geb: 27-11-2009
Detrevandes Firecracker
U1 Fokk. Francine Gambert. Eig. Ria Winters
Solarian Patchouli (n) X Solarian Maia JW & WW06 (n)
MU.LO10.ABY.009.2Geb: 27-4-2010
Fokk. Chiara Parodi. Eig. L.L. Weimar- de Beer
SC *Ch Clarion LittleManTate of Detrevande, DVM (n) X SOM o - 10 Kastratenklasse Kater
Sweet Sensations Kingston
CAP, NOM
Ch Highgaitpaws Im Ivy of Detrevande (n)
FE.L08.SOM.012.3 Geb: 10-9-2008
ABY n - 10 Kastratenklasse Kater
Fokk. A.A.S van Elmpt. Eig. Janny Wiersma
EC* Zucchero Gino Tesoro Turco (o)
DK Faby-Cats Chagal
CAPIB, BIS
X Isabella Ischia Amici di Lugino (n)
FDLO 156511
Geb: 10-4-2009
ABY o - 12 Jeugdklasse 3 - 6 mnd Poes
WW08-GIC Faby-Cats Adonis, JW (n) X Orthmanns Bling
Detrevandes Fortune Cooky
U1 BIV NOM Fokk. /. Eig. Piet & Mata de Haan
Bling (n) Fokk. Mette & Søren Fabricius.
MU.L10.009.3
Geb: 27-4-2010
Eig. Lesley Jack Brugmans
SC *Ch Clarion LittleManTate of Detrevande, DVM (n) X SOM ns - 06 Int. Premior Klasse Kater
SOM n - 08 Premior Klasse Kater

Ch Highgaitpaws Im Ivy of Detrevande (n)
Fokk. /. Eig. A.A.S. v. Elmpt

Detrevandes Fine-Tuned

IP/Ch DK*Maverick of Timbavati

CAGPIB, NOM

FD LO 143043
Geb: 12-8-2006
EC DK*Bijetos Effy von Silfer (ns)
U2 X Feline on Fire of Timbavati (o)
Fokk. Vibeke Larsen. Eig. Huibert en Suzan Meijer.

MU.L10.ABY.009.1 Geb: 27-4-2010
SC *Ch Clarion LittleManTate of Detrevande, DVM (n) X
Ch Highgaitpaws Im Ivy of Detrevande (n)
Fokk. /. Eig. A.A.S. v. Elmpt

SOM os - 07 Champion Klasse Kater

Ch Van Doekosjkas Spring Jumper

CACIB

NL.FE.L09.SOM.002.2
Geb: 21-3-2009
ABYo-16 Kittengroep 3-6 maanden
U1, BIS Yo el Reys Cool Charme (os) X Van Doekosjkas Yara
Kathlena (os) Fokk. Helga Bruggink-Pennekamp.
Detrevandes Firecracker, Fortune Cooky, Fine-Tuned
SC *Ch Clarion LittleManTate of Detrevande, DVM (n) X Eig. Huibert en Suzan Meijer.
Ch Highgaitpaws Im Ivy of Detrevande (n)
SOM os - 10 Kastratenklasse Poes
Fokk. /. Eig. A.A.S. v. Elmpt
Baringa Binah Byzoe
CAP
NL.FE.L08.SOM.016.2
Geb: 24-11-2008
Yo el Reys Dvorak (os) X Yo El Reys Bodile Busingye
(os) Fokk. M.O. Mees.. Eig. Inge Enthoven

ABY n - 10 Kastratenklasse Poes

Onyx of the Athletics

ABY o - 11 Jeugdklasse 6 - 10 mnd Poes

Detrevandes Fortune Cooky

Raskan Kerst 2010

U1, BIS

MU.L10.009.3
Geb: 27-4-2010
SC *Ch Clarion LittleManTate of Detrevande, DVM (n) X
Ch Highgaitpaws Im Ivy of Detrevande (n)
Fokk. /. Eig. A.A.S. v. Elmpt

Detrevandes Fine-Tuned

U2

MU.L10.ABY.009.1 Geb: 27-4-2010
SC *Ch Clarion LittleManTate of Detrevande, DVM (n) X
Ch Highgaitpaws Im Ivy of Detrevande (n)
Fokk. /. Eig. A.A.S. v. Elmpt
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CAPIB, BIV

MU.L01.ABY.006.4 Geb: 26-11-2000
GIC Manu of Wonderlove (ABY n)
X Vertigo Red Toyka (ABY o)
Fokk. P van t Wout. Eig. L.L. Weimar- de Beer

Nieuwsbrief dieren
bescherming

Gezien op de tentoonstelling in Rijswijk: een
handige cardhouder waaruit
geïnteresseerde bezoekers een kaartje kunnen
pakken. Er circuleren tal van
oplossingen en de meest gebruikte is die van het
los op de showkooien
neerleggen van de kaartjes. Dit hoeft dus niet
meer, tenminste wanneer u nog
ergens oude cassettebandjes hebt. Haal de band
uit het doosje, maak de bodem
vlak, kaartjes erin en klap hem open. Deze han
dige oplossing en de foto
ervan, gemaakt met haar mobieltje, zijn van Ma
rian Springvloed.

'Orde brengen in handel en fokkerij
gezelschapsdieren'
Staatssecretaris Bleker zegde tijdens
de begrotingsbehandeling van het
nieuwe ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie
(EL&I), eerder deze week in de Twee
de Kamer, toe orde te gaan brengen in
de handel in en fokkerij van gezel
schapsdieren. Daarmee zou een lang
gekoesterde wens van de Dierenbe
scherming worden verwezenlijkt. Ook
zijn belofte om veetransporten beter te
gaan controleren, is veelbelovend.
Maar daarbij bleef het, wat betreft
toezeggingen op het gebied van dieren
welzijn.
Een punt van zorg voor de Dierenbe
scherming is de aankondiging dat de
beleidslijn van het ministerie in de pas
gaat lopen met Europese regelgeving.

Dit houdt in dat Nederland geen
koploperspositie meer zoekt en op
een aantal terreinen stappen terug zet.
Met name voor het welzijn van dieren
in de vee-industrie heeft dat verstrek
kende gevolgen. De begrotingsbe
handeling in de Kamer was dan ook
bovenal een bevestiging van het nut
en de noodzaak van de Dierenbe
scherming, die de komende jaren
moet proberen om namens de dieren
de kooltjes uit het vuur te halen.

foto: Piet en Mata de Haan

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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SYMPOSIUM
DIERENWELZIJN
Symposium “welzijn: vanuit het dier
gezien” druk bezocht
Stichting Platform Verantwoord
Huisdierenbezit, kortweg PVH en
samenwerkingspartner Groenhorst
College Barneveld kijken met trots
terug op een druk bezocht symposi
um op zaterdag 6 november jl. Een
groot aantal deelnemers uit de bran
che en aanverwante sectoren en ook
vertegenwoordigers van de overheid
en de landelijke politiek wisten de weg
naar de school in Barneveld te vinden
om te luisteren en actief mee te praten
tijdens de workshops en discussiemo
menten.
De dag werd geleid door Drs. Hilde
ward Hoenderken, praktiserend die
renarts te Oosterbeek. In de ochtend
kwamen vier sprekers aan het woord:
Dhr. Dr. Franck Meijboom, verbon
den aan het Ethiek Instituut & de
Faculteit Diergeneeskunde van de
Universiteit Utrecht. Hij ging met
name in op de vragen ‘Waarom moe
ten wij ons als mensen druk maken
om het welzijn van dieren?’ En ‘Is
welzijn allesomvattend?’
Mw. Babette de Jonge. Ervaringsdes
kundige op het gebied van grote kat
achtigen, die zij jarenlang in hun na
tuurlijke omgeving heeft bestudeerd
en geobserveerd. Door het gedrag
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van dieren in vrijheid te vergelijken
met gedrag van dieren in gevangen
schap wordt veel meer duidelijk over
het herkennen van stress en mogelijk
chronische stress. Maar of een dier
echt gelukkig is en gelukkiger in het
wild dan in gevangenschap blijkt
moeilijk te bepalen. Prachtige foto’s
illustreerden haar verhaal.
Dr. Claudia Vinke, verbonden aan de
afdeling Dier in wetenschap en maat
schappij van de Faculteit Diergenees
kunde in Utrecht. In haar voordracht
ging het vooral over de vraag of er
grenzen zijn aan de mogelijkheden
om je aan te kunnen passen aan be
paalde (veranderende) leefomstan
digheden, bij mens en dier.
Mw. Drs. Kathalijne Visser, werk
zaam bij WUR – Livestock Research
vertelde over de ontwikkeling van een
welzijnsmonitor voor de paarden
houderij en over de mogelijke toepas
baarheid hiervan bij andere diersoor
ten.
‘ s Middags trad een uitstekende
ploeg workshopleiders aan. Gerda
Doedee (Kynologisch Centrum Qui
ebus) en Sacha Gaus (Gaus Acade
my) hebben in een unieke samenwer
king laten zien dat samenwerken
werkelijk leidt tot 1+1 =3, iets waar
het PVH zo naar streeft. Marianne en
Adriaan Schmal besteedden aandacht
aan welzijn van de hond in het pensi
on. Sonja van Leeuwen legde het ac
cent op katten met gedragsproblemen
en Ruth van der Leij, specialist in op

leiding voor Shelter Medicine, toon
de een unieke schuildoos voor katten
die in gebruik is bij de Dierenbescher
ming. Verder waren er workshops
over het welzijn van papegaaien
(Winny Weinbeck), reptielen (Rogier
van Rossem) en fretten (Hanneke
Moorman).
Tot slot werd de dag afgesloten met
een plenaire discussie van de zaal en
alle sprekers en workshopleiders. Dit
leidde tot de algehele conclusie dat de
welzijnsbehoefte van dieren verder
reikt dan ‘alleen maar’ een goede
huisvesting en verzorging, dat vooral
uit het gedrag van het dier blijkt of
het zich ‘happy’ voelt onder de aan
geboden leefomstandigheden. Voor
het PVH en de aangesloten organisa
ties ligt er de uitdaging dit duidelijk
te maken aan alle betrokkenen in de
sector.
Doel van dit symposium was voor
PVH om een bijdrage te leveren aan
de bewustwording rond dit aspect bij
het beoordelen van dierenwelzijn. De
klant, in dit geval het dier, bepaalt of
de door zijn houder geleverde service
aan de maat is !!!
Alle samenvattingen van de lezingen
en de PowerPoint-presentaties zijn
terug vinden op de website van PVH
www.huisdieren.nu
Het volgende PVH symposium staat
gepland voor 26 maart 2011. Zodra
er meer bekend is over het onderwerp
zal het op de website vermeld worden.

tandsteen?

gevoelige
spijsvertering?

haarballen?

overgewicht?

doffe
vacht?

Zichtbaar
resultaat
gegarandeerd

Er is een
oplossing

De werking van de Royal Canin Feline Care Nutrition gezondheidsvoedingen is bewezen door aantoonbaar onderzoek.

ORAL SENSITIVE 30

Helpt tegen
tandsteen

INTENSE

HAIRBALL 34

Helpt tegen
haarballen

HAIR & SKIN 33

LIGHT 40

DIGESTIVE comfort38

Verzorgt
vacht en huid

Helpt tegen
overgewicht

Ondersteunt de
spijsvertering

Kies gezond voor kat&hond
Kijk voor meer informatie op www.royalcanin.nl
Royal Canin Nederland BV - Postbus 63 - 5460 AB Veghel - Tel. 0413-318400 - info@royalcanin.nl

Indien onbestelbaar retour: Ambonstraat 86, 1782 SK Den Helder
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ALV Agenda
Agenda t.b.v de Algemene Leden Vergadering van RASKAN
Hierbij nodigt het bestuur alle leden en huisgenootleden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van
Raskan.
Datum:
Plaats:
Aanvang:

26 februari 2011
De Hilt Eemnes
13.30 uur

Agenda:
1-Opening door de voorzitter
2- Vaststellen definitieve agenda
3- Mededelingen en ingekomen stukken
4- Notulen ALV Raskan d.d. 27 maart 2009, gepubliceerd in Raskan nummer 2, 2010
5- Jaarverslag secretaris
6- Jaarverslag penningmeester
7- Verslag kascontrolecommissie
8- Benoeming kascontrolecommissie
9- Jaarverslag redactie
10- Jaarverslag activiteiten
11- Bestuursverkiezing:
Statutair aftredend: Piet de Haan. Piet stelt zich herkiesbaar.
Daarnaast heeft Elsbeth Krabbe zich bereid verklaard om het bestuur te komen versterken. Het bestuur onderschrijft deze
kandidatuur van harte. Het bestuur zoekt nog steeds leden die zich als bestuurslid in willen zetten voor Raskan. Iets voor
u : Vraag dan informatie bij één van de bestuursleden.
12- Digitalisering Raskan
Het drukken en versturen van een blad kost veel geld en dit is voor een kleine club bijna niet meer op te brengen. Het bestuur
stelt voor om het blad op de website te gaan plaatsen.
Een lid krijgt per jaar een unieke code en op deze wijze kan zij/hij het blad via de site bekijken en lezen. Niet- leden hebben
pas inzage in een blad als het derde daaropvolgende nummer is geplaatst.
De kosten zullen gering kunnen blijven en er wordt voorgesteld om dit voor het jaar 2011 op €5,-- per lid te laten zijn.
Daarnaast kan geadverteerd worden op de site, met een link naar de eigen website.
Het geheel is technisch mogelijk.
13- Rondvraag
14- Sluiting
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