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VAN DE REDACTIE
Beste Raskanners
 
Raskan heeft een nieuw jasje!
Het heeft enige voeten in de aarde gehad, maar hier is dan het eerste nummer
van Raskan in de nieuwe gedaante.
We hebben een nieuw opmaakprogramma, waarvan het voordeel is dat de ver
schillende leden van de redactie tegelijkertijd stukken kunnen plaatsen en opma
ken, waarna het meteen via de computer naar de drukker gaat. Dat geeft een
aanzienlijke kostenbesparing, terwijl het blad ook nog eens grotendeels in kleur
kan verschijnen. Als het nog niet helemaal perfect is, moet u ons maar vergeven,
want het programma heeft zijn beperkingen en we hebben niet de vrijheden van
vroeger, maar alles in overweging genomen vonden we de factor kleur toch de
doorslag geven. Verder heeft niemand van ons nog ervaring met opmaak en
bleken de computers van beide redactieleden niet bestand tegen de ruimte die
het programma vroeg. Vandaar dat dit eerste nummer van 2009 even op zich
heeft laten wachten. Gelukkig heeft u een penningmeester die van vele markten
thuis is en die heeft redding gebracht door voor dit nummer het leeuwendeel van
de opmaak voor zijn rekening te nemen. Veel dank daarvoor, Arnold!
U voelt hem natuurlijk als aankomen: we zoeken vrijwilligers met sterke com
puters die met de opmaak willen helpen! Gegadigden graag melden bij de redac
tie via e-mailadres:  redactie@raskan.nl
 
Veel plezier met deze eerste full-colour Raskan!

Verzending
Deze Raskan is verzonden zonder de plastic hoes.Mocht het blad niet in goede staat
bij u zijn aangekomen, wilt u dat dan aan mij laten weten?Wellicht moeten we dan
toch weer gaan insealen.
Arnold Vermeulen, penningmeester@raskan.nl

BESTUUR
De rasclub Abessijnen en Somali�s
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.
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Sleewijkstraat 19
1107 TS Amsterdam
tel: 020 697 60 14
email: secretariaat@raskan.nl
Taken: Voorlichting en kitteninformatie.
PENNINGMEESTER
Arnold Vermeulen
Ambonstraat 86
1782 SK Den Helder
tel: 0223 68 15 77
email: penningmeester@raskan.nl
Taken: Ledenadministratie, verzending
clubblad, homepage.
Lid.
Janie Workum
Bleekmeer 14
1705 BE Heerhugowaard
tel: 072 572 33 30
email: advertentie@raskan.nl
Taken: Portefeuille houder redactieza-
ken.
Piet de Haan
Alexander Bellstraat 81
1972 RB IJmuiden
tel: 0255 513 182
email: stand@raskan.nl
Taken: Activiteiten, standbeheer.

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

geeft u te kennen dat u de regels van Felikat omtrent het veterinair
beleid kent en dat u zich daaraan conformeert.

Vedetten - Runner up�s
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 �runner-
up�is in eerste instantie alleen de stamboomkopie noodzakelijk.
In beide gevallen wordt het meezenden van een foto zeer op prijs
gesteld. Opgave en informatie bij Nancy Heij.
Eregalerij / Zonnetje
De eregalerij is bestemd voor Abessijnen en Somali�s 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 ver-
haaltje, 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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UIT DE OUDE DOOS: EVA EN SHERA
Dit verhaal van E. La Crois-Berends werd oorspronkelijk gepubliceerd in het oktobernummer van de eerste jaargang van
Raskan, maar dateert al van ruimschoots daarvoor. De poes Eva die hier ter sprake komt is Eva van Mariëndaal, gefokt door
Maria Falkena, één van de pioniers op het gebied van de Abessijnenfokkerij in Nederland. Eva was een succesvolle showpoes
en werd de stammoeder van cattery Belphégor van het echtpaar La Crois-Berends.
 
 
Altijd wanneer wij de katten vergelijken met mensen krijgen wij de slappe lach! Het is een zeer boeiende bezigheid om het
gedrag (van katten) te bestuderen en het verveelt nooit. Neem nu bijvoorbeeld Eva en Shera, beide Abessijnen en moeder
en dochter. Net als bij de mensen hoor je Eva zeggen:“Hoe kom ik aan zo’n dochter?” En ik kan haar geen ongelijk geven,
dat ze deze vraag dikwijls stelt.
Shera is een halve Amerikaanse, ze heeft zelfs nog een beetje het accent van haar vader. Ze is een hele wilde meid, niets is
gek genoeg. In haar jeugd wandelde ze regelmatig over de gordijnrails alsof het een trottoir was en ook nu, als moeder van
diverse kittens, wil ze nog wel eens een nummertje trapezewerk weggeven. Het was ook Shera die, na steriel te zijn verklaard,
opgewekt een nest van een straatkater ter wereld bracht!
 
Eva, haar moeder, is precies het tegenovergestelde, een voorbeeldige poes. Als het een mens was zou je zeggen: een echte
dame. Het is zo'n type van---“Hoe kom ik aan die kinderen, gossie, ik weet niet eens hoe een kater er precies uitziet Het
kuise trekje om haar mond verlaat haar rooit. Zelfs als ze krols is maakt ze geluidjes ais iemand die per ongeluk een boer
laat in gezelschap en verschrikt de hand voor de mond slaat en een excuus prevelt. Is ze terug van de kater, clan wenst ze
daar ook nooit meer over te spreken, stel je voor!!
 
Dan Shera, de ongeremde levensgenieter, je hoort haar zeggen: “Stel je niet aan mens, je leeft maar één keer, maak er iets
van!” Om vervolgens een nummertje dakbeklimming weg te geven, waar een mens maar rillerig naar kijkt. Eva zou dat
nooit doen, zij is het type dat op hoge hakjes achter een dure Engelse kinderwagen trippelt. Een keurig pakje aan en een
onberispelijk kapsel. Het lot besliste dat beide praktisch tegelijk een nest kregen. Eva natuurlijk precies op tijd, Shera een
week te vroeg (dachten we). Toen we ontdekten dat ze plotsklaps begon te bevallen, raakten we zwaar in de zorg en jam
merden van: “Wat is dat nu naar, wat sneu enz. enz.” We zaten met allerlei attributen klaar om haar bij te staan en
staarden, weinig intelligent, naar vier prachtig voldragen jongen. Natuurlijk zorgde ze nog voor een dubbele verrassing
door vier rooie meiden te krijgen (zelf is ze wildkleur) en Eva, die alleen maar wildkleur had, vond dit net iets voor Shera.
Shera had ons weer mooi beetgehad en was kennelijk veel eerder gedekt dan wij wisten. Zij bracht altijd de nacht door in
de huiskamer, samen met onze rode kater, en beide hadden deze gelegenheid niet onbenut gelaten. Van onze kater dachten
wij dat, hij nog veel te pril was, als veel ouders ook van hun kinderen denken, met alle nare gevolgen van dien.
 
Voorzichtig probeerden we of de moeders samen konden. Eva is altijd erg fel als ze een nestje heeft, maar het ging uitstekend!
Alleen vond Shera na twee dagen dat die van haar niet zo leuk waren als die van Eva, ze vond de hare zo klein en begon er
regelmatig een paar bij Eva weg te pikken. Wij legden ze weer terug, Shera pikte ze weer. Och, je ziet dit bij mensen ook
wel, niet dat ze baby van een ander pikken, maar wel dat er vrouwen zijn die die hele kleintjes ook niet zo boeiend vinden
en er meer van genieten met een paar maanden.
 
Na twee weken had Shera op een nacht al haar kittens bij Eva gelegd en zorgden ze er verder samen voor. Volgens ons
wisten ze na een paar dagen absoluut niet meer wie van wie was, ze deden maar wat. Het moet wel gezegd, dat Shera er
veel meert met de pet naar gooide dan het brave moedertje Eva. Die is zorgzaam, bij het tobberige af. Shera is het moder
ne type, zo van: “Als je maar niet denkt dat ik de hele dag op die kinderen ga zitten letten”. Ze riep dan ‘s ochtends ook
vaak: “Let jij even op, ik ga mijn blik verruimen”, of een van dit soort kreten, die tegenwoordig zo “in” zijn. En arme Eva
sjouwde zich dan maar weer een rotje, want iemand moest ze toch schone broeken geven en voeden! Acht stuks is niet mis!
 
Binnen de drie maanden was Shera weer krols en deed alles om te ontsnappen en wij om dat te beletten. Natuurlijk trokken
wij aan het kortste eind. Ik heb nog nooit een mens ontmoet die zo slim als een kat was. Op een avond dat wij vergenoegd
met een glas in de hand voor het open haardvuur zaten, gooide de hond de deur open en daar ging ze. Weg zalige rust!
Ieder gewapend met een zaklantaarn draafden we over het terrein, maakten omtrekkende bewegingen, stelden ons strate
gisch op en dachten heel slim te zijn. En inderdaad, na een wilde jacht harden we haar in de open veldschuur gedreven , het
was nu nog slechts een kwestie van oppakken en meenemen. Op dat moment echter viel een Vlaamse gaai, die in de nok
had zitten slapen, als een steen naar beneden Van de consternatie maakte Shera onmiddellijk gebruik door er opnieuw
vandoor te gaan. We slaakten enige zeer krachtige verwensingen aan het adres van katten in het algemeen en aan deze in
het bijzonder. En we besloten gewoon koffie te gaan drinken, die rotkat kon barsten, opvliegen, de boom in, enz. enz,
Binnen tien minuten had ik spijt en toog opnieuw naar buiten, en verdraaid, daar zat ze, heel lief, vlak bij de voordeur, ze
rolde zelfs voor me op de grond heen er weer. (“Die schat,” dacht ik al weer helemaal vertederd, “Kijk nu toch eens hoe
lief!”) Toen ontdekte ik, toch niet helemaal gerust op dit brave vertoon, in het licht van de zaklantaarn, een grote wilde
kater op nog geen meter afstand. Het triomfantelijke lachje van Shera viel me in de keuken pas op, maar, wie het laatst
lacht, lacht het best, en dat was ik toen ze de volgende dag bij de dierenarts haar morning-after prik kreeg!
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Silfescian

SOMALI’S & ABESSIJNEN  IN WILDKLEUR, SORREL & ZILVER
Huibert en Suzan Meijer
Bloemertstraat 14, 2011 JP  Haarlem
Tel.: 023 - 532 17 74 W W W . S I L F E S C I A N . N L
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GIDEON LUCA'S
SON VAN DIREANS
 
Ans en Dirk van Leeuwen

Gideon is een somali wildkleur kater,
geboren 8 december 1996
Bij zijn laatste APK keuring zei de
dierenarts dat hij in top conditie is.
 In eerste instantie dacht de arts dat
hij wel wat aan de zware kant was
voor een somali.  Hij dacht dat hij on
geveer 7 kg zou zijn. Ik zei dat Gideon
niet zwaarder is dan 5.8 kg.  Bij de
weging had ik gelijk, dus het is een
lekkere stevige kater.
Wij hebben in totaal drie vreselijke
lieve somali's gehad.
De eerste een poes Rousje, een klein
maar pittig poesje. Voor ons lief,
maar voor een vreemde niet zo aar
dig. Probeer maar niet aan haar
kontje te komen dan was het foute
boel.
Haar dochter Bojoura, met haar kon
je alles doen zij heeft nooit één klauw
tje uitgeslagen.
De laatste is Gideon, ook heel lief.
Het lijkt wel dat hij nu hij alleen is

Je merkt wel dat hij wat rustiger
wordt, hij is tenslotte toch 12 jaar. Je
kan wel zeggen dat hij 70% van de dag
slaapt. Zijn leefstijl in de zomer ver
schilt wel veel met de winter. In de
zomer leeft hij heel veel buiten. In de
winter is hij veel binnen. ‘s Avonds wil
hij nog wel eens de tuin in gaan maar
nooit voor lang. Hij komt dan gere
geld even binnen, om even op schoot

steeds liever wordt.
Ondanks dat hij geen kinderen ge
wend is gaat hij heel goed met de
kleinkinderen om. Zij weten dat ze
niet aan zijn matje in de klimpaal
moeten komen, dat is van hem, maar
op de grond kunnen ze alles met hem
doen. Het is zelfs zo dat hij ze gaat
opzoeken om mee te spelen met hun
treintje.

te gaan liggen, maar heeft toch geen
rust in zijn kont. Mocht hij dan b.v
een muis tegenkomen, dan vangt hij
die en komt hij hem binnen brengen.
De muis hangt dan voor dood in zijn
bek. Ik prijs hem  voor de vangst en
vraag of ik hem mag hebben. Meestal
geeft hij hem direct over. Als blijkt dat
de muis nog leeft, kijk ik hem na of
hij verwondingen heeft. In de meeste
gevallen mankeert de muis niets,
wel gestresst van angst. Nadat ik
hem een poosje in mijn hand heb ge
houden, voel je dat er steeds meer
leven in komt. De muis begint dan te
bijten, dat is het moment dat ik hem
weer in de tuin vrij laat.
Overdag, vooral in de morgen, wil
Gideon wel eens met een vogeltje
binnenkomen. Het is gek maar negen
van de tien keer leeft zijn prooi nog,
ik blijf hem altijd prijzen. Natuurlijk
vinden wij het zielig voor die dieren
die sneuvelen, dat gebeurt alleen als
wij niet thuis zijn. Dan doodt hij zijn
prooi en legt hem binnen neer. Dat is
het instinct van een kat, hij is een
jager. Ik vind dat je niet moet probe
ren om dat er uit te krijgen.
Dat Gideon een welopgevoede kater
is blijkt uit het volgende. Daar hebben
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doen komt naar binnen, miauwt een
keer om aan te geven dat hij binnen
is en gaat dan naar de bak. Wanneer
hij klaar is komt hij miauwend naar
ons toe. Het lijkt wel of hij wil zeggen:
" kan je even voor mij doortrekken ".
Wij gaan dan naar de bak om hem
schoon te maken.  Gideon loopt dan
met ons mee om naast ons te gaan
staan wachten tot wij klaar zijn. Ver
volgens gaat hij dan weer op de bak
om b.v. zijn druk te doen, om hierna
opnieuw miauwend van de bak af te
komen.  "Nog een keer doortrekken
alsjeblieft!" Hij heeft een voorkeur
voor een schone bak, bij hoge uitzon
dering gaat hij voor tweede keer op
dezelfde bak. Soms moet het wel eens.
 Wij passen op dinsdag en vrijdag de

hele dag in Alkmaar op onze klein
kinderen dan wil het wel eens voor
komen dat hij twee keer op de bak is
geweest.
Erg leuk is ook, als je thuis komt zit
mijnheer meestal op de vensterbank
op ons te wachten. Hoe lang hij daar
zit, zijn we nog niet achter gekomen.
Het gekke is, dat doet hij alleen in de
donkere maanden, in de zomertijd zie
je hem niet.
Natuurlijk is niet alleen onze kat een
speciaal dier, met ons zullen vele die
renvrienden zo hun verhaaltjes over
hun dier hebben, maar het hebben
van een huisdier is toch wel erg leuk.

 
 

wij niets aan gedaan, ik denk dat hij
zo netjes is van zichzelf is. Voor alle
duidelijkheid, voor degenen die niet
weten hoe wij wonen, wij wonen in
een recreatieparkje van 31 huizen in
Aartswoud.  De oppervlakte van
onze tuin is 550 m2; deze is geheel
afgezet met een schutting van 2.10
hoog en daarop schrikdraad. Er kan
geen kat uit maar ook niet in komen.
Het verkeer hier is alleen de buren en
bestemmingsverkeer, o.a. de postbo
de.  Wij kunnen wel zeggen dat er
bijna geen autoverkeer bij ons langs
komt. De angst dat een poes wordt
aangereden hebben wij niet. De tijd
dat wij met onze katten naar de show
gingen (dat is tot 1999) kwamen onze
dieren niet buiten onze tuin. Dat
strenge in de tuin houden hebben we,
nu wij geen shows meer lopen, een
beetje losgelaten. Gideon is net als
zijn oma Rousje, die moest ‘s morgens
ook even om het huis
lopen om te controleren of alles goed
was. Die ging de voordeur uit om
vervolgens via het dak van de carport,
pergola het balkon en de slaapkamer
weer binnen te komen. Ze was niet
langer dan 30 minuten weg. Bo taalde
er niet naar om buiten de tuin te gaan.
Sinds de dood van Bo mag ook Gide
on ‘s morgens even zijn neus buiten
de voordeur steken. Ook hij is niet
langer dan 30 minuten weg.  De drang
om als de deur maar op een kier staat
er uit te sneaken is daarmee over.  De
deur kan open staan en de kat blijft
gewoon binnen. Zijn behoefte doet hij
niet in onze tuin, maar ook niet in de
tuin van de buren. Waar Gideon zich
ook bevindt, als hij zijn behoefte moet

Tip van de raskanlezer
                                                    Kittens tijdens dewinter
 
Ook wij hebben de nestjes in de winter periode gehad. De werpkist zo bij de grond
vonden wij toch wel koud. Om nou zeker te zijn dat die kleine diertjes het lekker
warm zouden hebben heb ik een verwarming in elkaar gezet. Ik had nog een
thermostaat van een reflector van een bureaulamp en een korfje van een oude
friteuse. Het enige kostbare was de infrarood lamp.
De thermostaat had ik in de kist gemonteerd op de hoogte van de moederpoes.
De beschermkorf met daarin de lamp hing op +/- 70 cm boven de werpkist. De
thermostaat had ik ingesteld op 24 graden. Om zeker te zijn dat ik de gewenste
temperatuur in de kist had, had ik ook een gewone thermometer in de kist liggen.
Na 4 weken hebben we thermostaat gedurende 2 weken naar 20 graden gezet,
daarna hebben we de verwarming er uit gehaald. Het heeft bij ons voortreffelijk
gewerkt. Ik heb deze verwarming over, wij gaan toch niet meer fokken. Wat mij
betreft wil ik deze voor de verzendkosten van € 6.75 naar een liefhebber verstu
ren.
Groeten Ans en Dirk van Leeuwen
 
Heeft u ook een goede tip voor ons? Stuur dit dan op!
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De heren van vier
deel twee
Week 7
 
Ik had vanochtend een koelbox vol
met carnibest voor ze gehaald. Je wilt
niet weten hoeveel er in dat viertal
verdwijnt. Ik was dat ding aan het
uitpakken toen ik een vreemd geluid
hoorde van onder de bank. Ik ver
baasde me al dat alleen Nea me kwam
begroeten en dat er van de knullen
geen spoor was. Normaal gesproken
komen ze allemaal aanbuitelen zodra
ze me horen. Het geluid werd harder
en angstaanjagender. Er werd ge
gromd en geblazen. Maar waar zaten
ze? Het leek wel of het geluid uit de
bank kwam. Nou, dat bleek te klo
pen. Het ondernemende viertal had
zich via een sleuf aan de zijkant opge
hesen en was in de vering terechtge
komen. Toen ze mij hoorden, wilden
ze naar me toe komen, maar ze waren
blijkbaar even vergeten waar de uit
gang was. Paniek dus. Maar toen ik
de bank op zijn kant had gelegd, gle
den de knullen vanzelf naar de ope
ning toe en konden er uit komen. Van
angst geen spoor meer, wij zijn stoere
knapen. Ik heb ze vervolgens even in

af. Toen ik twee bakken aan weerszij
den van de haard had gezet, waren
alle problemen opgelost en heb ik
geen dweil meer aan hoeven te raken,
althans niet voor dat soort ongeluk
jes. Inmiddels staat er een kerstboom.
Daar hebben ze nog niet ingezeten,
maar wel al ballen uit gemept. Het zal
wel niet lang meer duren, want hun
ontwikkeling gaat nu helemaal ra
zendsnel. Nea heeft niets meer in te
brengen. Ze wist ze tot voor kort in
het voorste gedeelte van de kamer te
houden, maar ze hebben nu maling
aan haar verboden. Ze probeert er af
en toe nog met eentje te gaan slepen,
maar het is geen doen meer. Je moet
die bekken ook zien van die knullen
als ze weer eens voortgezeuld worden
door hun moeder. "Mam, dat kunnen
we zelf wel, doe alsjeblieft normáál!"
zie je ze denken. Nea hoeft ook maar
een seconde te aarzelen en ze zijn er
als een speer vandoor, lekker puh.
Maar ze is nog wel ergens goed voor,
lekker sabbelen met zijn allen, of ge
woon gezellig op een hoopje liggen.
Nea is geloof ik allang blij dat ik ze
voer. Dat wil ik geloven als je ziet wat
dat viertal aankan. Ze eten gewoon
een kwart pond vlees per dag en gaan
daarna nog voor een toetje naar hun
moeder.
Week 8
De dag voor kerst was ik nog even
met Nea langs de dierenarts gegaan,
omdat ze weer stuwing van haar
melkklieren had en de jongetjes
mochten dan ook niet meer bij haar
sabbelen. Ze kreeg opnieuw antibio
tica en de plakkaten verdwenen vrij
wel onmiddellijk. Wat er ditmaal ook
bij verdween was haar eetlust, maar
dan ook totaal en volledig. Niets van
het heerlijks wat we haar voorhielden
kon haar verleiden tot het nemen van
ook maar één hapje, zelfs geen osse
haas, waar ze anders een moord voor
pleegt. Ze was totaal niet geïnteres
seerd. Ook begon ze over te geven,
telkens kleine plasjes geel vocht, geen
maaginhoud. Spelen met de kittens
was er niet meer bij. Ik heb dat een
dagje aangezien en ben toen gaan
dwangvoederen, want niet eten is
voor elke kat slecht, maar voor een
poes met kittens helemaal. De zater
dag na kerst at ze nog niet en zat maar
ineengedoken te zitten. Toen zijn we
naar de weekenddierenarts gegaan,
die haar andere antibiotica gaf en een
middel om haar misselijkheid te ver

een mandje opgeborgen want ik wilde
stofzuigen, terwijl Roel ondertussen
de opening dichtmaakte met tape om
een herhaling van dat soort avontu
ren in de kiem te smoren. Waren ze
vorige week nog niet zindelijk, dat is
nu totaal verleden tijd. Ik kreeg de tip
om wat meer kleine bakken neer te
zetten, zodat ze niet zo hoefden te
zoeken in die grote ruimte. Nea zelf
had me op het verkeerde been gezet,
want zij wil haar toilet zo ver mogelijk
weg van de kleintjes, liefst op een
andere verdieping. Ik had de bak van
de kits dan ook wat uit de buurt van
hun leefomgeving gezet, maar dat
vond Nea veel te ver en daarom
sleepte ze die kinderen er telkens van

minderen en haar wat op te peppen,
in de hoop dat ze zelf weer zou gaan
eten. Maar helaas, we moesten blijven
dwangvoederen. Tot overmaat van
ramp begon de groei van de jongetjes
te stagneren, want ook hun eetlust
verminderde. Dat kon er ook nog wel
bij. Nu, dat laatste duurde gelukkig
niet meer dan anderhalve dag en nu
vreten ze me weer de oren van de kop.
Vandaag zijn ze allemaal weer dertig
gram aangekomen en de twee groot
ste bullen, Zoot en Zagato, wegen
inmiddels ruim over de kilo. Zondag
kreeg ik even hoop, want 's ochtends
nam Nea zowaar een paar hapjes
vlees, maar daar bleef het helaas ver
der bij. Gisterenmiddag maar weer
met haar naar oom dokter, ditmaal
weer onze eigen dierenarts. Hij gaf
haar opnieuw een eetlustopwekker en
wat extra vocht om haar te helpen
spoelen en verwachtte dat ze met een
uurtje wel trek zou krijgen. Niet dus.
We moesten opnieuw die spuit met
eten aan haar bekje zetten. Toch
kreeg ik de indruk dat ze wat tieriger
werd. Vanochtend maakte ik opti
mistisch een extra bordje eten klaar
voor het stel. Het eerste wat ik zag
toen ik beneden kwam was een
schicht. Het was Nea die naar de
keukendeur spurtte en na vier hele
dagen dwangvoederen zelf eten eiste!
Veel als het kon. De brokjes die ik de
avond tevoren klaar had gezet waren
verdwenen. Het vijftal heeft vanoch
tend twee maal een uitgebreid ontbijt
gehad en dat is schoon opgegaan.
Oef! Kerstvakantie is niet echt leuk
met dat soort zorgen aan je hoofd en
we hopen op een rustiger oud en
nieuw.
Week 9
Oud en nieuw was nog niet zo rustig
als ik me gewenst had. Nea had na die
ene dag bunkeren een terugval en ging
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dus op oudjaarsdag in de mand mee
naar oom dokter. Daar bleek ze 40.3
koorts te hebben. Ze kreeg toen een
langdurig antibioticum per injectie
toegediend (scheelt weer een hoop
pleisters). Thuisgekomen stevende
Nea direct op haar etensbak af en
eiste dat die gevuld werd. Vanaf dat
moment knapte ze snel op en begon
zich ook weer met haar kinderen
bezig te houden. Dat laatste had ze
toen ze zich beroerd voelde maar even
aan mij overgelaten. De jongetjes
varen er wel bij en mogen nu ook weer
lekker sabbelen. Ze hebben al hun
schade ingehaald en zijn explosief
gegroeid de afgelopen week, Zoot en
Zagato voorop. Die naderen nu de
1200 gram, de vreetzakjes. Het kat
tenvolk heeft zich niets of weinig
aangetrokken van het vuurwerk met
oud en nieuw. Jan en Inge waren
langsgekomen om Zoots pootje vast
te houden, mocht hij gaan bibberen.
Daar heeft hij gepast misbruik van
gemaakt door toen we aan tafel zaten
in hun broekspijpen te klimmen en
zalm te snaaien. We pendelden tussen
de twee verdiepingen om alle katten
in de gaten te houden en omdat het

ongelofelijk braaf geweest tijdens de
ritjes van en naar oom dokter. Af en
toe hoorde je een heel klein mieuwtje
en je zag een hoop pootjes, maar ze
waren voornamelijk erg nieuwsgie
rig. In de behandelkamer moesten ze
nog even wachten en toen lagen ze
allemaal te matten in hun transport
mand, tot groot vermaak van ieder

vuurwerk beter te zien is vanaf de
eerste verdieping. Sinds lange tijd
werd er weer het nodige vlak voor de
deur afgestoken, dus we zaten op de
eerste rij. De kleintjes keken niet op
of om en speelden gewoon door. Hun
batterijen leken die avond niet op te
gaan, ze bleven maar doorgaan met
door de kamer scheuren. Ze zijn in
middels gechipt. De jongetjes zijn

een. De plaatsing van de chip hebben
we allemaal met heldenmoed door
staan. Inge, die mee was gegaan, en
ik moesten toch even heftig slikken
toen we die enorme naald zagen,
maar de jongens waren echte bikkels.
Ze schrokken wel even van het
"schot", maar hervonden zich onmid
dellijk weer en gingen over tot de orde
van de dag, elkaar afmaken. Over drie
weken mogen ze weer, ditmaal voor
hun enting.
Week 10
Toen ik de jongetjes vanmiddag op de
weegschaal zette moest ik echt mijn
ogen uitwrijven. Ze waren allemaal
flink gegroeid: in de afgelopen twee
dagen zo'n 70 à 80 gram. Maar eentje
vormde een uitzondering, die was
maar liefst 140 gram aangekomen. Er
worden geen prijzen uitgeloofd om te
raden wie dat is: Zagato natuurlijk.
Die is nu op 1402 gram aangeland.
Geen wonder, want hij staat het
langste van allemaal te kanen bij het
vlees, gaat vervolgens door met brok
jes en komt dan nog eens bij zijn
moeder bedelen om een toetje. Maar
het hele stel vreet me uit huis en haard.
Er gaat maar liefst een pond vlees per
dag in dat gezinnetje op de begane
grond, plus drie bakjes brokjes. En
daar blijft geen kruimel van liggen.
Week 11
Ja heus, de jongetjes zijn al elf weken
en hun vertrek komt nu wel erg dicht
bij. Volgende donderdag staat hun
enting gepland en het weekend daar
na kunnen de eerste twee vertrekken.
Ze zijn afgelopen week allemaal min
stens twee ons gegroeid. Zoot en Za
gato hebben ontdekt dat ze via Roels
fiets op de aanrecht kunnen springen
en dat ook daar veel te beleven valt.
Als ik er ben, gebruiken ze mij als
opstapje. Zoot klimt via mijn benen
en rug op mijn schouders en gaat daar
zitten spinnen. Trouwens, je hoeft er
maar eentje op te pakken of hij begint
onmiddellijk te spinnen. Maar tot nu
toe zijn Zoot en Zagato degenen die
ook daadwerkelijk op schoot komen
liggen en daar rustig een uurtje blij
ven. En zo te zien hebben ze binnen
kort mij of Roels fiets ook niet meer
nodig, dan springen ze zo vanaf de
grond. Ze zijn al druk aan het oefe
nen. Zootje is tot nu toe de onderne
mendste van het stel. Als er iets
nieuws is, is hij degene die als eerste
komt aandraven om het te inspecte
ren. Hij is ook degene die verwoede
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pogingen doet om vriendjes te wor
den met Nardi, pogingen die helaas
gedoemd lijken te zijn. Nardi wil
weliswaar graag eens per dag even
beneden rond komen kijken, maar
het lijkt erop dat de enige reden daar
voor is om zijn territorium te inspec
teren. Hij vindt die kleine opdonders
maar niks en als ze te dicht bij komen,
blaast hij ze omver. Ook Nea is uit de
gratie, die stinkt naar die mormels.
Gelukkig is Nea totaal niet haatdra
gend en lijkt ze het te begrijpen. Ze
trekt zich in ieder geval niets van hem
aan, en ook de kleintjes doen dat niet.
Die gaan gewoon door met spelen.
Maar Zoot blijft al koerend op zijn
oom af gaan in de hoop dat hij zich
op een dag bedenkt. Dat weet ik nu
dus ook inmiddels, het koeren zit
gewoon in hun rugzakje als ze op de
wereld komen, want van hun stemlo
ze moeder kunnen ze het niet geleerd
hebben.
Week 12
De jongetjes hebben gisteren hun
enting gekregen. Tot nu toe lijken ze
daar nog niet bijster van onder de
indruk te zijn. Opnieuw hebben ze
zich zoet gedragen bij oom dokter, al
was het ritje er naartoe wel wat luid
ruchtiger dan het vorige. Ze hebben
duidelijk allemaal een stem; niemand
heeft het eigenaardige luchtverplaat
sen geërfd wat bij mama Nea voor
miauwen door moet gaan. Ik reali
seerde me hoe enorm ze gegroeid zijn
in die drie weken toen ik de transport
mand optilde. Ze kunnen er nog maar
net in met zijn viertjes! Ze wegen dan
ook inmiddels tussen de 1550 en 1750
gram per stuk. Natuurlijk trokken ze
weer veel bekijks en iedereen vond ze
prachtig. Tijdens het wachten ver
maakten ze iedereen door weer lekker
te gaan matten in de mand. Het wordt
nu echt aftellen. Zippo en Zappa gaan
volgende zaterdag naar Richard. Het
lijkt wel of ze gehoord hebben dat ze
bij elkaar blijven, want je treft ze vaak
samen aan.
Week 13
Onze eerste twee jongetjes zijn gevlo
gen. Voordat we ze weg gingen bren
gen hebben we eerst als afscheid be
neden ontbeten. Dat was het stel niet
gewend en ze vonden het een reuze
idee. Ik had mijn boterham nog niet
gesmeerd of er stonden vier katten
aan te likken. Ook de lege eierschalen
waren prachtig speelmateriaal. Had
je daar niet eerder mee aan kunnen
komen? Daarna hebben we ze afgele

verd op hun nieuwe adres, waar ze al
meteen de vitrage en de leren banken
in de peiling hadden. Ze liepen geheel
en al onbevangen rond, zoals ik ook
verwacht en gehoopt had. Nieuwe
horizonten verkennen hoort er nu
eenmaal bij op deze leeftijd. Ze heb
ben een heerlijke ruimte tot hun be
schikking en zullen fijn over houten
vloeren kunnen zeilen, zoals ze hier al
gewend waren. Hun blikopener heeft
een prachtige klimton met slaapcom
partimenten voor ze gemaakt, om
jaloers van te worden. Die vonden ze
dan ook prachtig en ze klommen er
als volleerde boomklevertjes in. Ik
heb ze met een gerust hart achterge
laten. Die zitten daar best. Het is fijn
dat ze in dezelfde stad blijven, dan
kan ik ze nog eens op gaan zoeken.
Nea lijkt vrede te hebben met de situ
atie en maakt totaal geen gestresste
indruk. Misschien vond zij het zo
langzamerhand ook wel eens tijd
worden dat ze wat meer rust kreeg.
Nu kan ze nog een weekje dollen met
haar twee andere zoons, voordat ook
die naar hun nieuwe personeel ver
trekken.
Week 14
Tot nu toe zijn er alleen maar goede
berichten van Zippo en Zappa, die al
aardig ingeburgerd raken bij hun
nieuwe eigenaar. Nadat we nog een
weekje extra van ze hebben mogen
genieten zijn gisteren ook onze laatste

twee jongetjes verhuisd. Zagato gaat
zolang bij Zoot logeren totdat diens
nieuwe vriendinnetje komt, over een
week of twee. Daarna breng ik hem
naar zijn uiteindelijke bestemming in
Haarlem. Hun nieuwe mensen kun
nen niet zeggen dat we ze niet goed
opgevoed hebben. Op de valreep
kregen ze nog een nummertje seksue
le voorlichting van hun moeder en
hun oom. Nea vond het blijkbaar tijd
dat haar kroost opkraste en besloot
in haar wijsheid om donderdag voor
het eerst sinds haar zwangerschap
weer eens krols te worden. En niet
zo'n beetje ook, ze liep gewoon uit in
een plasje en het leek wel of ze maar
één stand had: met kont omhoog.
Nardi was onmiddellijk bereid haar
in dat opzicht tegemoet te komen,
sterker nog, hij was niet bij haar weg
te slaan en ze zijn weer de dikste
maten. Nu is het opeens een stuk
stiller. Wat ik het meeste mis zijn die
vier schooiers die met een hoop gerof
fel van pootjes om de ijskast heen
kwamen scheuren 's ochtends als ik ze
eten ging geven. Dat was zo ver
schrikkelijk leuk. Maar het is ook
goed dat ze nu vertrokken zijn. Het
wordt tijd dat ons huis weer eens een
beetje van ons wordt.
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de pan en lik de bakjes leeg van het
toetje.
 
Als mijn baasje op vakantie gaat, mo
gen wij gewoon thuis blijven en dan
komt er iemand ́ s ochtends langs om
ons eten en schoon water geven. Ook
worden we allemaal geknuffeld. De
rest van de dag zijn we alleen en ´s
avonds komt er weer iemand ons eten
geven en even lekker knuffelen. Wat
is dat eigenlijk vakantie? Mijn baasje
vertelde dat ze dan heerlijk tot rust
kon komen en niet hoefde te werken.
Katten hebben dan toch elke dag
vakantie?
 
Weet je wat ik ook erg leuk vind?
Spelen in de tuin! Lekker rennen en
luieren in het zonnetje. Dan verstop
ik me soms ook weleens, zodat ieder
een me dan komt zoeken. Dan laat ik
ze eerst overal kijken en naar me
roepen om vervolgens heel onschul
dig achter ze te gaan staan. Op een

gegeven moment hadden ze mijn
verstopplek ontdekt. Nou, dan maar
proberen verder weg te gaan. Ik ging
zoeken waar ik de tuin uit kon. Het
avontuur riep een beetje. Mijn baasje
kwam daar heel snel achter en pro
beerde mij te pakken. Ik kwam na
tuurlijk niet meteen naar haar toe, ik
dacht laat haar maar lekker roepen
en met de brokjes schudden, mijn
buikje zat nog vol en ik vond het wel
spannend. Toch kregen ze me te pak
ken. Dit is wel een paar keer gebeurd
en toen mocht ik ineens niet meer
naar buiten en moest ik binnen blijven

IK BEN BANJER
 
Ik ben een blauwe Somali kater gebo
ren op 22 december 2007 bij Nancy
Heij te Amsterdam.
Tegenwoordig woon ik bij Janie
Workum in Heerhugowaard en ik
heb mijn personeel gevraagd mijn
verhaal op te schrijven.
 
Ik zal mij eerst even officieel voorstel
len: mijn stamboomnaam is
Noël “Banjer” van Golconda, chique
hè! Mijn roepnaam bij Nancy was
eerst Noël, maar mijn nieuwe baasje
noemt mij Banjer. Zij vindt dit beter
bij mij passen. Ik ben gezellig bij mijn
vader gaan wonen. Dat is een wild
kleur Somali die in Duitsland gebo
ren is. Hij mocht maar een paar dek
kingen geven, want helaas begon hij
behoorlijk te plassen in huis. Maar,
gelukkig voor mij, heeft hij toch een
zoon gekregen zoals je leest. Helaas
was het nestje dat mijn moeder Bambi
kreeg maar klein. Ze kreeg maar twee
kittens waarvan mijn zusje, een wild
kleur poesje, binnen een dag helaas
overleed. Dus toen bleef ik alleen
over. Bambi was een hele lieve moe
der en zij had echt heel veel melk voor
mij! Ik kon steeds mijn buikje vol
drinken tot de laatste dag aan toe. De
melkbar was 24/7 geopend. Ik at
daarom weinig anders omdat ik de
melk veel lekkerder vond.
 
Toen ik na 13 weken naar mijn nieu
we baasje ging, zag ik voor het eerst
mijn vader. Hij deed een beetje raar
tegen me. Blazen terwijl ik helemaal
niets deed?! Ik was alleen maar
nieuwsgierig wat ik in mijn nieuwe
huis allemaal tegen zou komen. Na
tuurlijk lag er speelgoed op de grond,
maar daar had ik op dat moment geen
zin in. Er liepen nog twee andere grote
katten rond. Dat was een zwartzilver
kater met de naam Sjonny en een
sorrelzilver poes genaamd Sissy. Ze
gingen allemaal aan mij snuffelen
maar deden mij niets. Mijn vader
vond het op een gegeven moment ook
wel leuk dat ik er was. Ik heb hem
laten zien dat ik heel erg leuk ben om
mee te spelen en heel hard kon rennen
door het huis, samen is dat dubbel
zoveel pret! We slapen nu ook samen.
We slapen ook regelmatig met de
andere twee katten. Ik kan soms ook
heel ontdeugend zijn. Dan steel ik uit

met mijn vader terwijl de andere twee
katten wel naar buiten mochten.
Flauw hè?
 
Ik mocht dekkingen gaan geven,
maar als ik daaraan dacht werd ik al
moe. Nou, het is niet zover gekomen
hoor. Want mijn vader gaf me een
heel goede tip! Ik ging net als hem
lekker tegen de gordijnen aanplassen
en natuurlijk ook op andere plaatsen
voor de verandering. Mijn baasje
vond dit niet echt leuk. Als het ene
gordijn gewassen was, stond ik al
weer te plassen tegen het andere gor
dijn, hihi. Ze bracht mij toen naar de
dierenarts waar mijn ballen werden
weggehaald… Nou, ik had er wel pijn
van en toen ik thuis kwam liep ik als
een dronken kater door het huis. En
een honger dat ik had! Ik kon wel 3
koeien op! Gelukkig kreeg ik wat
lekkers van mijn baasje. Ik voelde me
toen al een stuk beter.
 

Ik ben trouwens heel behulpzaam in
het huishouden! Ik kan bedden ver
schonen, helpen met koken en de was
opvouwen. Zonder mij zou het huis
houden wel heel saai zijn. Vreemd
genoeg moet ik dan steeds weg, het is
toch leuk om met z´n allen het bed op
te maken? En bij het koken valt er
altijd wel iets naast.
 
We mogen ook met z´n allen in de
slaapkamer van mijn baasje. Als het
koud is liggen we allemaal tegen haar
aan. Het beste plekje is dan natuurlijk
onder de dekens. Soms moeten we
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Soms moeten we dan opschuiven
omdat het baasje anders wil liggen.
Dan moet ik weer een nieuw stukje
gaan opwarmen zucht…
 
`s Ochtends vroeg maken we haar
wakker om iets te eten te krijgen. Mijn
baasje wil dan graag uitslapen en als
zij het zat is, gaat zij gauw uit bed en
geeft snel wat brokjes om weer snel in
bed te duiken. Hebben we toch weer
mooi ons zin gekregen!
 
Soms gaan mijn vader en ik ook naar
een kattenshow, gelukkig niet zo heel
vaak. Je wordt dan ik een klein hokje
gezet en als je dan net lekker slaapt
moet je weer naar zo´n keurmeester.
Dan moet je naar zo´n stom stokje
gaan kijken en volgen, nou daar heb
ben we dan helemaal geen zin in. Ik
ben al mooi van nature.
 
Ik ben blij dat ik in Heerhugowaard
woon bij mijn baasje! Ik krijg goed te
eten en ze is erg lief voor mij, ondanks
dat ik soms erg vervelend kan zijn.
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Bibo in Canada
Geschreven namens Bibo door Irene McGill
Lieve mamma Esther,
Hier ben ik weer! Jullie prachtige mannetje is net terug van de show in Rochester in New York.Sorry dat ik niet gelijk heb geschreven, maar mamma Irene had geen tijd om voor me te typen. Deochtend na de show moest ze al om half zes op om naar een tweedaagse beurs voor haar werk tegaan in Toronto. Ze kwam dinsdagavond terug, maar was de hele woensdag te moe om iets te doen.
De rit naar Rochester duurde vier uur, maar het was wel leuk. Ik heb heerlijk uit het raam gekekennaar al die prachtige bomen. Wat een kleuren! Goud, oranje en rood, echt spectaculair. En dan washet ook nog eens een schitterende, zonnige dag.
Mamma, pappa en ik mochten in de zolderkamer van Betsy�s huis slapen. Betsy is een dierenartsdie Siamezen fokt en showt. Ik had ontzettend veel lol in die kamer, want er waren een heleboelramen en zelfs een klimpaal. Ik heb dus heerlijk gespeeld en uit het raam gekeken. Betsy heeft hor-ren op haar deuren, net als bij mamma enpappa thuis, dus kon ik ook met de Siamezenpraten. En wat was het fijn om bij pappa enmamma te slapen!
Mamma, pappa en ik waren al om zes uur �sochtends in de showhal omdat ze moesten helpenmet opbouwen. Ze hingen alle rozetten op die ervoor de twee dagen te vergeven waren. Ik wasondertussen heel braaf. Ik bleef geduldig in mijnmandje zitten en keek naar al het gedoe. Daarnarichtten ze mijn kooi in en gaven ze me eindelijkmijn ontbijtje. En een honger dat ik had!
De show ging vrij aardig, als je bedenkt dat de kittenklasse heel zwaar was en er zelfs wat profes-sioneel geshowde kittens meededen. Elke keurmeester zei wel wat over mijn kleur, sommigen vielenbijna achterover, hihi. En veel van de andere fokkers vonden me ook heel bijzonder.
Op zaterdag vonden de All Breed-ringen plaats. Ik haalde een 10th, 7th, 5th en een 3rd. Zondaghaalde ik een 4th Specialty en verder niks in de andere drie All Breed-ringen. Mamma en pappawaren wel teleurgesteld, want ze vonden dat ik het had verdiend om de finals te halen. En dat von-den sommige van de andere fokkers ook. Maar ja, zoals mamma altijd zegt: pech hoort er nou een-maal bij in de showring.
Toch waren pappa en mamma heel trots op me omdat ik zo lief was geweest en omdat ik me zokeurig gedroeg bij de keurmeesters op tafel. Ik kan altijd zo leuk spelen met de keurmeesters, voor-al bij diegenen met van die glitterende hengeltjes!!!
De thuisreis ging heel vlot, ook al is het vier uur rijden. Ik heb weer uit het raam zitten kijken ensoms ging ik even lekker bij mamma op schoot liggen. Ik vond het wel fijn om weer thuis te zijn ende rest van de bende te vertellen over mijn avonturen.
Ik hoop dat het met jou en Marco en de rest van de poezenbeesten goed gaat.
Liefs, jullie Bibo
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direct bij mama poes gedronken. Zie
bijgaande foto’s van net na de ge
boorte. Bloedgroep A is dominant
over bloedgroep B en daarom gaat
men ervan uit dat kittens uit een B-
poes x A-kater, bloedgroep A zullen
hebben. Zoals gezegd, is het hebben
van bloedgroep B geen ziekte en het
is daarom geen reden om er niet mee
te fokken. Naar mijn mening beoor
deel je een fokdier op gezondheid,
karakter en uiterlijk en dan ook in die
volgorde. Het is absoluut zinvol om
fokdieren te testen op bloedgroep en
het feit dat dit tegenwoordig bij zeer
jonge kittens kan door het afnemen
van een swab waardoor tevens duide
lijk wordt of je een AA of een A/b kat
hebt, is beslist een voordeel, maar
besef dat dit alleen zekerheid geeft

FOKKEN MET
BLOEDGROEP B
   Naar aanleiding van de negatieve
fokadviezen die er de laatste tijd weer
worden afgegeven voor het fokken
met een somaby met bloedgroep B
met als doel bloedgroep B volledig uit
de somaby’s te fokken, wil ik graag
mijn persoonlijke ervaring vertellen.
Ik benadruk hierbij dat het mijn er
varing is en dat het ook zo moet wor
den gelezen. Met name het feit dat er
nu weer wordt geroepen dat die ‘on
gewenste’ bloedroep B er door een
aantal maatregelen gewoon uitgefokt
zou kunnen worden, maakt dat ik
hier op wil reageren. Bloedgroep B is
geen ‘erfelijke’ ziekte en het is daarom
alleen al geen reden om die bloed
groep eruit te willen fokken. Boven
dien is het onmogelijk om bloedgroep
B eruit te fokken. Simpelweg omdat
er zoveel A/b dragers zijn, dat bloed
groep B/B toch iedere keer weer zal
opduiken. Combineer poes A/b met
kater A/b, dan kunnen er B/B kittens
geboren worden. Ook het feit dat er
sinds enige tijd de mogelijkheid is om
via DNA testen het dragerschap van
b aan te tonen, zal daar niets aan
veranderen. Immers, in onze kleine
somaby bloedlijnen kun je je het je
domweg niet permitteren om b eruit
te fokken. Alle b dragers uitsluiten,
maakt dat er nog maar heel weinig
somaby’s overblijven, die A/A zijn.
Natuurlijk mag een fokker besluiten
om niet met B/B te willen fokken; dat
is zijn goed recht. Maar is die bloed
groep B nu wel zo gevaarlijk? Waar
gaat het nu eigenlijk over als je poes
bloedgroep B heeft? In de gangbare
wetenschappelijke literatuur heeft
men het er consequent over dat kit
tens van bloedgroep B poezen x A
katers kunnen sterven aan bloedgroe
penincompatibiliteit. Zelden of nooit
lees je over de invloed van de hoogte
van de anti-A titer op die bloedgroe
penincompatibiliteit. Men gaat er
gewoon vanuit dat alle katten met
bloedgroep B een hoge anti-A titer
hebben. Andersom hebben de bloed
groep A katten niet zo’n hoge anti-B
titer en vormen daardoor geen gevaar
voor B-kittens. Met andere woorden,
je kunt ongestraft een combinatie
doen poes A x kater B doen, maar je
krijgt een probleem als je een B-poes
x A-kater kruist. De theorie gaat
ervan uit dat bloedgroep A dominant

is over bloedgroep B, en dat er in
beide situaties vooral kittens met
bloedgroep A geboren gaan worden,
maar in de praktijk zal het ook voor
komen dat er B/B kittens geboren
worden uit combinaties poes A x
kater B alsmede uit poes B x kater A.
Zonder diep op de materie in te gaan
en ervan uitgaande dat iedere fokker
op de hoogte is van de bloedgroepe
nincompatibiliteit in het algemeen,
vertel ik mijn verhaal. 8 Jaar geleden
liet ik de bloedgroep van mijn fokpoe
zen eens bepalen en ontdekte dat mijn
Somali poes bloedgroep B draagt.
Die Somali dame had toen al 2 nestjes
van een A kater gehad en deze 8 kit
tens hadden zonder problemen vanaf
dag 1 bij moederpoes gedronken. Hoe
kon dat? Natuurlijk stelde ik die
vraag aan mijn dierenarts en zij kon
mij in eerste instantie geen antwoord

hoge anti-A titer is namelijk veel ge
vaarlijker voor kittens met bloed
groep A, die de eerste 16-24 uur drin
ken bij mama poes met bloedgroep B,
dan een lage anti-A titer. Inderdaad
bleek de betreffende poes na testen
een anti-A titer van 1:32 te hebben.
De anti-A titer verdubbelt na iedere
zwangerschap van een A kater. Onze
poes had 2 nestjes gehad en startte dus
waarschijnlijk met een anti A titer van
1:16 die verdubbelde na haar eerste
nestje. Wij hebben uit haar derde
nestje een poes aangehouden, die
later na testen ook bloedgroep B
bleek te hebben met een lage anti-A
titer van 1:16. Deze poes heeft op dit
moment haar vierde nestje van een
kater met bloedgroep A. Al haar
kittens zijn probleemloos geboren en
opgegroeid en hebben vanaf dag 1

geven maar zij zou het uit gaan zoe
ken. Helaas is het tegenwoordig nog
steeds zo dat dierenartsen heel erg
weinig weten van de bloedgroepen
problematiek bij katten en daarom
maar uit een soort voorzorg een ne
gatief fokadvies geven voor B-poezen
of een combinatie met een B-kater
aanraden. Dat laatste is heel normaal
bij een groot ras als de Britse Kort
haar, waar relatief veel B- katten zijn,
maar is praktisch onuitvoerbaar bij
een klein ras als de somaby.
 Het antwoord waar mijn dierenarts
destijds mee kwam, luidde als volgt:
waarschijnlijk heeft de betreffende
Somali poes met bloedgroep B, een
lage anti-A titer en was zij door die
lage anti-A titer geen gevaar voor
haar kittens met bloedgroep A. Een
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over het dragerschap van b en niets
meer. Echter, blijkt je poes bloed
groep B /B te hebben, en heb je de
wens met haar te fokken, laat dan
tevens de anti-A titer bepalen. Dit
kan alleen door afname van 1 ml
EDTA bloed. De uitslag kan zijn:
1:16 = laag 1:32 tot 1: 64 = gemiddeld
en 1:128 = hoog. Een poes met een
hoge anti-A titer van 1:128 uitslui
tend combineren met een B kater of
de kittens de eerste 16-24 uur niet bij

mama poes laten drinken. De anti-A
titer verdubbelt bij een B poes na ie
dere zwangerschap van een A kater.
Een B-poes met een lage anti-A titer
kan naar mijn ervaring probleemloos
3 x een zwangerschap van een A kater
hebben. De oplettende lezer merkt op
dat mijn poes momenteel haar vierde
nestje heeft van een A kater, hoe kan
dat? Heel toevallig bleek haar eerste
lover destijds na testen de zeldzame
bloedgroep AB te hebben en die

bloedgroep heeft dus geen enkele in
vloed op de anti-A titer van mama
poes en kittens uit een dergelijke
combinatie lopen dan ook geen ge
vaar.
Bloedgroep B is er niet uit te fokken,
tenzij ook een negatief fokadvies
wordt afgegeven voor poezen en ka
ters met bloedgroep A/b. Dat er dan
wel heel weinig bloedlijnen overblij
ven, behoeft verder geen betoog.

Is dit een ingewikkeld verhaal? Vol
gens mij niet, het is mijn ervaring.
Omdat er in het verleden en ook nu
nog steeds niet, zelden op anti-A titer
wordt getest bij poezen met bloed
groep B, bestaan er voor zover ik weet
geen gegevens van B-poezen met ge
zonde A kittens van A-katers. Waar
om de ene poes start met een hoge
anti-A titer (1:128) en de ander met
een lage (1:16), is onduidelijk. Voor
zover ik heb kunnen nagaan, is ook
daar nooit onderzoek naar gedaan.
Maar dat je er niet zonder meer van
uit moet gaan dat alle B poezen een
hoge anti-A titer hebben en dat je
daarom geen combinatie poes B x
kater A zou moeten doen, is mijn in
ziens duidelijk.
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In 10 jaar tijd heb ik in totaal 7 gezon
de nestjes gefokt uit combinaties poes
B x kater A bij 2 verschillende poezen
met een lage tot gemiddelde anti-A
titer. Dat is voor mij voldoende reden
om poezen met bloedgroep B niet uit
te sluiten van de fok. Een juist fokad
vies zou in mijn ogen moeten luiden:
heeft uw poes bloedgroep B, laat dan
ook de anti-A titer bepalen.

Het enige artikel dat ik ken dat ook
inzichten aanhaalt uit ervaringen en
specifiek de invloed van de hoogte
van de anti -A titer noemt op de
bloedgroepenincompatibiliteit bij kit
tens uit een combinatie poes B x kater
A en daarmee enigszins afwijkt van
de gangbare literatuur, is van de hand
van drs. Amanda van Grondelle,
dierenarts van WHG Westerhuis te
Dodewaard. Haar artikel is van begin
2006 en is enigszins gedateerd omdat
er destijds nog geen DNA testen
waren om homoygoot of heterozy
goot, resp. bloedgroep BB of A/b aan
te tonen. Navraag bij Amanda van
Grondelle levert de volgende extra
informatie op:
- De beschikbare DNA test waarmee
uitgemaakt kan worden of een kat
homozygoot voor B of heterozygoot
voor B is, schijnt om onduidelijke
redenen niet betrouwbaar te zijn bij
de Ragdoll en de Turkse Angora. Zij
meldt dat daar nog aan wordt ge
werkt.
- Tevens is ook zij niet bekend met
enig onderzoek naar de vererving van
een hoge aanvang anti-A titer of een
lage.
- Het ligt in haar planning om het
betreffende bloedgroepenverhaal te
gaan updaten.

Haar artikel uit 2006 is na te lezen op
de website van Mundikat.

Bea Limbeek
Cattery Over-nite Sensation

 Bron: drs. Amanda Grondelle van
WHG Westerhuis te Dodewaard 

SAN OUTSIDERDAG
SAN organiseert voor haar rassen (Abessijn en Somali) met een zekere regelmaat
haar �Outsiderdagen�. 
Zo�n Outsiderdag is een informele keuringsmiddag voor Abessijnen en Somali�s
die nog geen of weinig show-ervaring hebben of waarvan de eigenaar gewoon
meer wil weten over zijn of haar dier. 
Aan bod komen ook het uiterlijk, karakter, raskenmerken en gezondheid en er
wordt (net als bij een gewone show) ook een keurrapport afgegeven door de twee
aanwezige- en met deze rassen zeer ervaren keurmeesters. Er wordt desgewenst
ook een fokadvies gegeven bijvoorbeeld waar bij het zoeken van een partner op
gelet dient te worden.
Zowel eigenaar als publiek hebben ruimschoots de mogelijkheid tot het stellen van
vragen.
datum: zondagmiddag 7 juni 2009
plaats: buurtcentrum Feniks

Nedereindseweg 401, 3437 PL Nieuwegein
aanvang: 13.00 uur
zaal open vanaf: 12.30 uur
De middag zal ongeveer tot 16.00 uur duren en het aantal inschrijvingen is beperkt
(minimaal 16 en maximaal circa 25 SomAby�s). Het inschrijfgeld bedraagt slechts
7,50 euro. De inschrijving staat alléén open voor Abessijnen en Somali�s.
Wilt u meer weten over deze geweldige rassen, kom dan als bezoeker, u bent wel-
kom en de toegang voor bezoekers is gratis.
Meer informatie over deze informatieve middag kunt u vinden op de site van SAN:
somaby.com
Of bel voor informatie met:

Leslie Wal: tel (0315) 23 15 88
of e-mail: tesoro@xs4all.nl
Ria Konink: tel (0228) 51 29 20
of e-mail: secretariaat@somaby.com

Nieuwe bankrekeningnummers !!!!!!!!
Felikat Raskan :                         Rabo 1473.71.805
Felikat Stamboek :                       Rabo 1474.36.575
Felikat ledenadministratie:            Rabo 1474.08.075
Felikat Tentoonstellingscommisie: Rabo 1474.36.796
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Indien onbestelbaar retour: Ambonstraat 86, 1782 SK Den Helder

Geboorte aankondigen
Geboren op 21 maart
bij Cattery Doekosjka

2 sorrel zilver somali kittens ( 1 poesje + 1 katertje ) + 1 zwart zilver
somali poesje

M: Van Doekosjka's Yara Kathlena (Som ns) PL, PRA, PK-def vrij.
V: Yo El Rey's Cool Charm (SOM os) PL, PRA, PK-def vrij

Informatie: Helga Bruggink
tel. -315298652

www.doekosjka.nl
1 sorrel zilver katertje beschikbaar

Geboren op 2 februari 
bij Cattery Over-nite Sensation

1 poes abessijn  wildkleur en 2 katertjes abessijn wildkleur
M: Over-nite Sensation's Pepper(Aby n var)(PRA gen test vrij, PL

vrij, PK-def vrij)
V: Khartoen Raffer af Fredenslund(Aby n))PRA gen test vrij, PL vrij,

PK-def vrij)
Informatie

Bea Limbeek
tel:0475-597490

2 katertjes beschikbaar.
Geboren op 17 januari 2009

bij Cattery Mojoko's
3 zwart/zilver abessijn variant kittens

2 poesjes en 1 katertje.
V: Trudi's Opium(aby zwart/zilver) PRA gentest vrij,

PKdef vrij, PL vrij.
M: Yo el Rey's Dunja (som sorrel/zilver) PRA gen-

test vrij, PKdef vrij, PL vrij
Informatie: Monique Koch

tel.: 0512531509
geen kittens beschikbaar

Geboren op 17 Januari 2009
bij Cattery Ferox

1 wildkleur somali katertje, 1 blauw somali  katertje, 1 wildkleur
somali poesje,

M: Desideria of the Kilomero valley ( SOM n ):{RA gen test - vrij,
PK def test vrij, PL test vrij

V: iLamos Niccoline(SOM n) PRAgen test - vrij, PK def test - vrij,
PL test vrij

Informatie: Marco en Esther Kooyman
email:esther.kooyman@maijbe.com

geen kittens beschikbaar
Geboren op 16 Januari 2009

bij Cattery Ferox
2 wildkleur somali katertjes.

M:  Channy Som de Kismayou ( SOM n ):PRA-gen
test - vrij Pk-def test- vrij, Pl test vrij

V: iLamos Niccolini ( SOM n)PRA gen test - vrij, PK
def test - vrij, PL test vrij.

Informatie: Marco en Esther Kooyman
email:esther.kooyman@maijbe.com

1 katertje beschikbaar

De jarige veteranen
Wild Honey�s Amber chrystal 20 januari 1999 Huisgenoot van Margaret en Wim de Koning
IC Quinoa van Mars El Khoulinca 11 maart 1992 Huisgenoot van Marcel Koelink
DK Jargeau�s Salina 14 maart 1996 Huisgenoot van Margaret en Wim de Koning
De  veteranenhoek staat open voor alle Somali�s en Abessijnen van 10 jaar en ouder waarvan de eigenaren lid van Raskan zijn. 
Opgave en afmeldingen bij voorkeur via email: penningmeester@raskan.nl
Of via Tel: 0223 - 681577  �s avonds tussen 19.00 en 21.00 uur.
Ondervermelding van emailadres en telefoonnummer. Vergeet niet om Uw overleden huisgenoot af te melden!!
Veteranen op de website RASKAN.NL
Alle bij mij bekende veteranen staan nu ook op de Raskan-site. Wilt U zo vriendelijk zijn om de gegevens 
Te controleren? Ook is er gelegenheid om een stukje over Uw veteraan met foto(�s) hierbij te plaatsen.
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