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VOORWOORD 
 
Beste Raskanners; 
 
Het is u vast niet ontgaan: het is een tijdje stil geweest rondom Raskan. Hoewel er achter de 
schermen volop gesprekken gaande waren, is er dit jaar nog geen nieuw magazine 
verschenen. Zoals aangekondigd in de laatste uitgave, zou tijdens de Algemene 
Ledenvergadering in februari de toekomst van Raskan besproken worden. 
 
GOED NIEUWS  
Het goede nieuws is dat er voldoende enthousiasme en interesse is om verder te gaan met 
Raskan als Felikat rasclub voor Abessijnen en Somali’s.   

Nog meer goed nieuws is dat Raskan een nieuwe secretaris heeft 
gevonden, gezien Piet de Haan had aangekondigd zijn functie neer te 
willen leggen. Elsbeth Krabbe zal vanaf heden deze functie gaan 
vervullen. Voor diegenen die haar nog niet kennen, Elsbeth heeft een 
Abessijn cattery in Meppel, genaamd Cattery van de Meàmyna, waar 
momenteel vier Abys rondlopen en in het dagelijks leven staat Elsbeth 
voor de klas in het speciaal onderwijs. Naast haar baan volgt ze nog een 
studie namelijk de Master Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. 

 
Ook is de redactie uitgebreid met jong bloed. Chel Hartsuiker voegt zich bij het team en zal 
actief bijdragen aan de inhoud van de nieuwsbrieven, website en Facebook- en Hyves 
pagina’s. Chel volgt de studie Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit in 
Nijmegen en is momenteel aan het afstuderen.  

Met Chel en Elsbeth hebben we ook een sterke 
vertegenwoordiging van de Abessijnen in de vereniging en 
redactie, waar we erg blij mee zijn. 
 
DIGITAAL 
En vanaf heden gaat Raskan volledig digitaal! Ook wij 
moeten met de tijd mee en zijn hard bezig de website te 
moderniseren en willen regelmatig een mooie en 

informatieve digitale nieuwsbrief uitbrengen. Op deze manier kunnen we veel sneller 
inspelen op de actualiteit en kunnen we ook een aantal specials ontwikkelen, bijvoorbeeld 
onmiddellijk na een show. 
 
En omdat iedere verandering altijd even wennen is, maken we de nieuwsbrief zo, dat u hem 
eenvoudig kunt uitprinten als u dat liever heeft. Wist u trouwens dat u op onze website de 
eerder verschenen Raskan magazines uit 2009 en 2010 opnieuw kunt nalezen en/of printen. 
Kijkt u zelf maar in het Digitaal Archief op www.raskan.nl/digitaalarchief  
 
 
 

STEUN RASKAN EN WORD LID 
 

http://www.raskan.nl/digitaalarchief


Zoals elke vereniging heeft ook Raskan leden nodig. Voor een symbolisch bedrag van €5 euro 
per jaar bent u al lid en steunt u de enige via Felikat bij de FIFe aangesloten Nederlandse 
rasvereniging voor Abessijnen en Somali’s. 
  
Als u snel uw lidgeld overmaakt, bent u automatische lid tot eind 2012. Dat is dus ruim 1 
maand gratis!  Niet wachten dus! DOEN! 
 
EXCLUSIEVE VOORDELEN VOOR LEDEN. 
Lid zijn van Raskan heeft zo zijn voordelen. Zo kunt u bijvoorbeeld gratis gebruik maken van 
de kitteninfo, de herplaatsingsservice en u kunt uw dekkater opgeven. Daarnaast maken 
alleen de ingezonden stukjes en foto’s van Raskan leden kans daadwerkelijk in de 
nieuwsbrief geplaatst te worden. Reden genoeg om Raskan voor dit bijna symbolische 
bedrag actief te ondersteunen toch? 
 
HOE KAN IK LID WORDEN? 
Lid worden kan snel en eenvoudig. Maak snel 5 euro over naar rekeningnummer 
1473.71.805  t.n.v. Penningmeester Raskan, onder vermelding van RASKAN 2012, uw naam, 
uw woonplaats en uw e-mailadres.  
 
Wij wensen u alvast heel veel plezier met de vernieuwde Raskan en ontvangen graag uw op- 
en/of aanmerkingen. Samen met u kunnen we er alleen maar een nog beter digitaal blad van 
maken. Wij lezen uw reactie graag op redactie@raskan.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
De redactie. 

mailto:redactie@raskan.nl


KITTENINFO 
Bent u zich aan het oriënteren om een Abessijn of Somali in uw gezin op te nemen? Dan is 
het uiteraard belangrijk de achtergrond van het kitten te weten en of de cattery wel alle 
regels respecteert om gezonde kittens voort te brengen.   
 

Raskan helpt u daar graag bij. De rasclub heeft in het belang 
van het ras en het individuele dier, hun gezondheid en 
welzijn hoog in het vaandel staan. Om die reden benadrukt 
Raskan dan ook het fokken als liefhebberij en ontmoedigt zij 
de commerciële aspecten. 
De cattey’s die bij Raskan zijn aangesloten en de kittens die 
worden aangemeld voldoen aan die regels. Het opgeven van 
een geboren of verwacht nestje is gratis voor Raskan leden.  

Voor vrijblijvende informatie, tips bij aanschaf of het opgeven van een nestje kunt u contact 
opnemen me Helga Bruggink-Pennekamp via helga.bruggink@xs4all.nl 
 
 

DEKKATERINFO 

Het opgeven van een dekkater is gratis en exclusief voor Raskan leden. Stuur een e-mail naar 
dekkater@raskan.nl, samen met een duidelijke foto van de kater, een duidelijke kopie van 
zijn stamboom, duidelijke kopieën van de PRA, PKdef en PL testresultaten (indien 
afgenomen), de vereiste testen voor de poes en contactgegevens voor geïnteresseerden.  
 
Zodra uw lidmaatschap is bevestigd zal uw dekkater geplaatst worden op de website 
http://www.raskan.nl.  

 
INTERESSE IN EEN DEKKATER 
Heeft u interesse in een kater neem dan 
rechtstreeks contact op met zijn personeel.   
 

 
 

http://www.raskan.nl/


EVEN VOORSTELLEN.. 
 
De FIFe is een Abessijn cattery rijker, genaamd Cattery Aby’s Legend van Sanne Ebbers.   
Door Sanne Ebbers, Cattery Aby’s Legend 
 

 
 
Na jaren mee geholpen te hebben bij de Cattery van mijn ouders, Cattery Valandil, weet ik 
niet beter dan dat er regelmatig kleine Aby’s rondrennen door het huis. Toen ik eenmaal op 
mezelf ging wonen miste ik al snel de getrippel van de kleintjes om mij heen. Zo is eigenlijk 
het idee ontstaan om een eigen Abessijnen Cattery te beginnen. Op 23 juni 2011 kwam 
Aby’s Legend officieel naar voren en kort daarna, op 15 juli 2011, werd het eerste Aby’s 
Legend nestje geboren van Valandil’s Lovely Lara. De bevalling verliep voorspoedig en 
binnen 4 uurtjes waren er 4 kleine prachtige wondertjes op de wereld gezet.  
Ondertussen zijn deze kittens 8 weken oud en maken het uitstekend! 
 
Op 6 augustus 2011 mocht ik het tweede nest verwelkomen. Dit was de eerste bevalling van 
Valandil’s Outstanding Angel, zij heeft 3 mooie engeltjes op de wereld gezet. Deze kittens 
zijn nu 5 weken oud en groeien als kool! 
 
Wat ik zelf helemaal geweldig vind aan het fokken is dat ik deze kleintjes op een goede en 
rustige manier de wereld in kan helpen. De Abessijn is bij verre mijn favoriete ras en ik zie 
mezelf dit nog vele jaren doen! Het is geweldig om die kleine wondertjes van een totaal 
afhankelijk hoopje poes uit te zien groeien tot stoere zelfverzekerde Aby’s. Het zal echt wel 
even slikken zijn als mijn eerste kleintjes straks uit gaan vliegen, maar ik zal ook erg trots zijn 
dat ik voor hen een gouden mandje gevonden heb en ze samen met de moederpoezen groot 
heb mogen brengen. 
 
Mijn doel is om gezonde en lieve Abessijnen te fokken, voor mij staat de gezondheid voorop 
en direct daaronder het karakter, natuurlijk wil het oog ook wat en voor mij staat dan ook op 
mijn doelen lijstje. Ik hoop een steentje bij te dragen aan dit mooie ras, de Abessijn. 
 
Wilt u meer weten over mijn Aby’s of over de avonturen die er in mijn cattery afspelen, 
neem dan eens een kijkje op de website. http://www.abyslegend.com  

http://www.abyslegend.com/


IN HET ZONNETJE  

 
 
De rubriek ‘In het zonnetje’ is bestemd voor Abessijnen en Somali’s van Raskan leden, die 
recent een titel hebben behaald. Het opgeven van een AbySom kan via redactie@raskan.nl. 
Vergeet bij het opgeven niet de volgende gegevens bij te voegen; een foto, een lijstje van de 
gewonnen certificaten met vermelding van datum, keurmeesters en eventuele extra 
vermeldingen, zoals 
BIV, NOM, BIS, BOB etc. 
 
Nieuwe titels voor Silfescian Tresca en Maverick  
Door Suzan Meijer-Miedema 
 
GIC Korfavori Tresca di 
Shirezah (SOM n) 

 

Stamboeknummer: 
FE.L06.SOM.003.3  
Geboortedatum: 11-2-2006 
V: Kisompa's Casimiro (Sisu) 
(SOM n) 
M: CH Silfescian Lazy Lizzy 
(SOM n) 
Fokker: Sofie de Lint.    
Eigenaren: Huibert en Suzan 
Meijer 

 
Op de show in Rendsburg heeft Tresca haar laatste certificaat voor haar Groot Internationale 
Kampioen titel behaald en we hopen dat ze ook nog de Supreme titel kan behalen voordat 
ze als castraatje verder door het leven zal gaan. Als alles volgens planning verloopt, zou ze 
komende winter een mooi nestje wildkleur Somalietjes op de wereld mogen zetten. Dan 
staat haar showcarrière natuurlijk even stil. 
Showcarrière is wel het juiste woord voor haar showsuccessen. Als het mogelijk dat er een 
Best-in-Variëteit gekozen kan worden, wint Tresca deze meestal en ze heeft zelfs ook al een 
heuse BIS op haar naam staan. Tresca is met haar vijf jaar deze zomer twee keer 
overgrootmoeder geworden van kittens met verdunde kleuren (blauw en fawn).  
 
We zijn erg blij dat de verrukkelijke Tresca in ons leven is gekomen. Dit kon dankzij de inzet 
van Sofie de Lint die haar Lizzy door de Finse kater Sisu kon laten dekken en waarin Tresca 
als enige wildkleurige poes in een nest van vijf geboren werd. Als kitten was ze vrij bleek 
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maar haar afstamming was zo waardevol dat we haar toch graag wilden hebben en 
geleidelijk aan heeft ze een prachtige diep kleur gekregen. 
 
Datum Resultaat Plaats Keurmeester 

06-09-2009 CAGCIB, BIV, NOM Schiedam Mevr. M Kuipers 

15-11-2009 CAGCIB, BIV, NOM Rijswijk Dhr. Y. Roca-Folch 

28-03-2010 CAGCIB  Spijkenisse Dhr. T. Friskovec 

04-04-2010 CAGCIB Arnhem Dhr. L. Coste 

16-05-2010 CAGCIB, BIV, BIS Alkmaar Mevr. J. Gustaitiene 

20-03-2011 CAGCIB Schiedam Mevr. M. Kuipers 

15-05-2011 CAGCIB, NOM Alkmaar Dhr. I. Pruchniak 

09-07-2011 CAGCIB Rendsburg (DE) Dhr. M. Tausen 

 
GIP/CH DK*Maverick of 
Timbavati, (SOM ns)  

 

Stamboeknummer: FD LO 
143043  
Geboortedatum: 12-8-2006  
V: EC DK*Bijeto's Effy von 
Silver (SOM ns)  
M: Feline on Fire of 
Timbavati (SOM o)  
Fokker: Vibeke Larsen    
Eigenaren: Huibert en Suzan 
Meijer 

 
Tien jaar geleden overleed onze eerste zilveren kater Sigismund en in datzelfde jaar brachten 
we zijn nakomeling in de zesde generatie, Kathlena’s Dempsey naar Vibeke Larsen in 
Denemarken. Een aantal jaren eerder hadden we Just Jake ook naar Denemarken laten gaan 
en de Denen hebben beide lijnen samengebracht. Tot ons grote geluk konden we in 2006 
Maverick krijgen. Hij stamt van beide katers en dus ook van al die - inmiddels overleden - 
voorouders af en het is een troostrijke gedachte dat zij in hem voortbestaan.  
 
Maverick en Tresca, de wildkleur poes in deze rubriek, schelen maar een half jaar in leeftijd 
en ze kunnen het ook goed met elkaar vinden met als gevolg dat er een ongepland maar 
zeer gewaardeerd nestje zilvertjes werd geboren. Zijn stabiele persoonlijkheid en tolerante 
uitstraling maakt dat hij met iedereen hier in huis in harmonie kan leven. Van jonge kittens, 
krolse poezen, dekkaters die last van hun hormonen hebben tot onze honden. En goed 
voorbeeld doet volgen.  
 
Maverick is 'a real gentleman' ook op de shows. Inmiddels is hij niet alleen Kampioen maar 
ook Groot Internationaal Premior en mag hij trots zijn op de vele complimentjes over zijn 
persoonlijkheid op de keurrapporten en de nominaties die hij heeft gekregen. Voorlopig laat 
hij de promotie van de zilver Somali even aan anderen over; bij zijn huisgenoot Jumpin' Jack 



is de suprelorin zo goed als uitgewerkt waardoor hij de fakkel op dit gebied van Maverick kan 
overnemen.  
 
Datum Resultaat Plaats Keurmeester 

16-05-2010 CAGPIB, NOM Alkmaar Dhr. I. Pruchniak 

12-09-2010 CAGPIB, NOM Schiedam Mevr. M. Kuipers 

14-11-2010 CAGPIB, NOM Rijswijk Dhr. S. Jones 

09-01-2011 CAGPIB Haarlem Mevr. A. Martikainen 

20-03-2011 CAGPIB, NOM Schiedam Dhr. A. de Bruijn 

15-05-2011 CAGPIB, NOM Alkmaar Mevr. J. Gustaitiene 

09-07-2011 CAGPIB Rendsburg (DE) Mevr. M. Westerlund 

10-07-2011 CAGPIB Rendsburg (DE) Dhr. M. Tausen 

 
Avalonscat’s Fairy Queen is Kampioen! 
Door Chel Hartsuiker 
 
CH Avalonscat’s Fairy Queen 

 

Stamboeknummer: CFG 0363-
05101004041  
Geboortedatum: 05-10-2010  
V: Saltvig’s Yummie (ABY n)  
M: Avalonscat’s Amelie (ABY o) 
Fokker: Tanja Ossmann 
Eigenaren: Elsbeth Krabbe 

 
Onlangs behaalde Fairy op de show in Pinneberg in Duitsland haar derde CAC en mag zich nu 
op de leeftijd van 11 maanden al Kampioen noemen. 
 
Fairy is op 5 oktober 2010 geboren als Avalonscat’s Fairy Queen bij Cattery von Avalonscat 
uit Duitsland. Wij hebben haar de naam Fairy gegeven, een naam die toch trouw is aan haar 
stamboomnaam, maar net iets korter. Fairy is bij ons komen wonen als gezelschapsmaatje 
voor onze fawn poes Amy. Amy, heeft haar vanaf de eerste ontmoeting geadopteerd als 
dochter en dat ging zelfs zo ver dat ze in die tijd melk aanmaakte voor Fairy.  
 
Fairy heeft als kitten meerdere shows bezocht, om haar al op jonge leeftijd bekend te maken 
met showen. Heel trots waren we dan ook toen ze tijdens haar eerste show, de Mundikat 
show in Hilversum in februari 2011, werd genomineerd. 
 
Inmiddels is Fairy uitgegroeid tot een mooie, zachtaardige poes met een warme sorrel kleur, 
een goed profiel en een goede kin. Op haar keurrapporten staan opmerkingen als ‘lovely 



sweet darling’, maar ook opmerkingen als ‘sweet mama’s girl’ komen voorbij. Met haar 11 
maanden vindt ze stiekem soms nog wel een beetje spannend op de keurtafel. Thuis is ze 
echter niet snel van iets onder de indruk. Ze kan met iedereen goed worden en heeft zich op 
haar beurt ontfermt over Amy’s dochter Haely, die ze verzorgt alsof het haar eigen dochter 
is. We kijken dan ook erg uit naar haar eerste nakomelingen.    
 

Datum Resultaat Plaats Keurmeester 

13-8-2011 CAC, NOM Darmstadt (DE) Mevr. J. Jyrkinen 

14-8-2011 CAC Darmstadt (DE) Dhr. E. Reijers 

10-9-2011 CAC Pinneberg (DE) Mevr. L. Burani 

 

 
RASKAN op Facebook en Hyves 

 
RASKAN gaat met haar tijd mee, nu we het digitale avontuur zijn aangegaan, mogen de 
sociale media natuurlijk niet ontbreken. Voor de laatste nieuwtjes kunt u voortaan, naast 
onze vernieuwde website, ook terecht op onze Facebook- en/of Hyves-pagina RASKAN. Zoek 
ons dus snel op en “like” us on Facebook. 

 
NIEUWE AANWINSTEN UIT HET BUITENLAND 

 
 
Het is erg belangrijk voor de instandhouding van een ras om ‘nieuw bloed’ te verwelkomen, 
ook onze Nederlandse AbySom fokkers dragen hun steentje hieraan bij. Hierbij een 
overzichtje van nieuwe aanwinsten uit het buitenland. 

https://www.facebook.com/pages/Raskan/249822725053345
http://raskanfelikat.hyves.nl/


 
 

 
 

Alice Tenerezza*LT (ABY 
n) 

 

Geboortedatum: 13-12-
2010 

V: IC Valandil’s Delightful 
Jingles, JW (ABY n) 
M: IC Asha of 
Wonderlove (ABY o) 
Fokker: D. Pimpiene, 
Cattery Tenerezza, 
Litouwen 
Eigenaren: Erik & Anne-
Marie Ebbers-Harsveld, 
Cattery Valandil 

Door Anne-Marie Ebbers-Harsveld, Cattery Valandil 
 
Na een uitgebreide vakantie bij haar “lover” ging Asha naar huis met een verrassing. Op 13 
december 2010 dan het blijde berichtje dat de wereld 4 kleine Aby wondertjes rijker was. 
Vol spanning zaten we op de 1ste foto’s te wachten en toen ze er eenmaal waren, was ik 
meteen “geraakt” door kleine Alice. In de weken die volgde werd dat enkel meer en op een 
gegeven moment was het duidelijk, Alice zou terug naar Nederland komen. Aangezien het 
een lange reis is vanuit Litouwen mocht Alice tot de leeftijd van 7 maanden lekker bij d’r 
mama en zus blijven. Toen ze na een autoreis van ruim 1700 kilometer eenmaal “thuis” was 
had ze haar draai al heel  
snel gevonden, en was het voor ons al snel heel vertrouwd. Ze lijkt qua gedrag sprekend op 
papa Jingles inclusief zijn knuffelaanvallen   
 
Wij zijn erg blij met onze kleine prinses en ook bij 
haar kijken we uit naar de 1ste nakomelingen. Haar 
eerste vriend zal onze Des Entrechats Great Balls of 
Fire zijn, en laten die twee het nu net heel goed 
samen kunnen vinden. 
Meer foto’s en avonturen van Alice zijn te vinden op 
onze website http://www.catteryvalandil.com 
 
 
 

http://www.catteryvalandil.com/


 

 
 

 
Des Entrechats Great Balls of Fire 
(ABY n) 

 

Geboortedatum: 07-04-2011 

V: Difference’s Eyes of the Tiger 
M: Des Entrechats Discobitch 
Fokker: J.M. Lagarde, Cattery Des 
Entrechats, Frankrijk 
Eigenaren: Erik & Anne-Marie 
Ebbers-Harsveld, Cattery Valandil 

 
 
 
Door Anne-Marie Ebbers-Harsveld, Cattery Valandil 
 
Een berichtje uit Frankrijk dat de combinatie die ik zo graag wilde had geresulteerd in een 
zwangerschap. Ik keek uit naar het geboorteberichtje, want ik wilde graag een wildkleur 
katertje voor onze dames. Er werden 2 poesjes en 2 katertjes geboren, 1 wildkleur en 1 
sorrel. Het meebeleven van de groei en de ontwikkeling was begonnen, en wat we zagen 
maakte ons erg gelukkig. 23 Juni vertrokken we voor een korte vakantie naar Parijs en wisten 
dat we terug zouden komen met een kater  
 

Fire doet zijn naam geen eer aan het is juist een super relaxed ventje in plaats van een 
vuurbal . Het is een kleine Franse charmeur die ’s avonds graag in onze armen ligt te 
dromen. Overdag is hij veel te druk met klimmen en klauteren in onze buitenren. Hij is 
eigenlijk wel heel slim, weet precies bij welke Aby hij moet zijn om te spelen, welke om te 
knuffen, welke om kattenkwaad uit te halen etc. Hij begint langzaam aan interesse in de 
meisjes te krijgen, en oefent al regelmatig. We kijken uit naar wat hij ons zal brengen in de 
toekomst, maar voor nu is het onze heerlijke kroelaap. 
Meer foto’s en avonturen van Fire zijn te vinden op onze 
website http://www.catteryvalandil.com 
 
 
 
 

http://www.catteryvalandil.com/


 
 

 
 

AgileSomalis Garance of Aruna (SOM n) 

 

Geboortedatum: 13-04-2011 

V: CH Cedarmuse Jabarilisimba 
M: SGC Artshow Sedona 
Fokker: H. Warn, Cattery AgileSomalis, 
Canada 
Eigenaren: Harry Kuipers & Lammijne 
Redeker, Cattery Aruna 
 
Garance is Raskan’s eerste digitale covergirl! 
Zie de cover van de nieuwsbrief. 
Foto Harry Kuipers – 
http://www.uwkatopdefoto.nl 
 
 
Door Lammijne Redeker, Cattery Aruna 
 
Welcome home Garance! 
Al langere tijd waren we op zoek naar een tweede dame voor onze cattery. Die zoektocht 
kwam in een versnelling toen onze Somali poes Éowyn beviel van slechts één kitten, een 
zoon. Om meerdere redenen zagen we dit kleine manneke later toch een keer zijn genen 
doorgeven. 
En toen kwam mooie lieve Garance op ons pad, met dank aan een bevriende fokker. 
Garance is geboren in Vancouver, Canada. De fokker van Garance kenden wij al via 
Facebook. Qua stamboom is Garance een outcross voor ons, ze heeft een gezichtje om bij 
weg te smelten en daarbij heeft ze een aantal uiterlijke kenmerken die wij goed kunnen 
gebruiken en Casey mooi aan zullen vullen. Wat we hoorden over haar karakter sprak ons 
ook erg aan, een ondernemend en lief poesje dat nergens bang voor is. Zo zien we het graag! 
Op 23 augustus deed Garance haar intrede bij ons. Harry was naar Canada afgereisd om 
persoonlijk kennis te maken met de fokker van Garance, te zien waar en hoe Garance is 
opgegroeid, Garance zelf en familie van Garance te zien.  
In het vliegtuig heeft Garance in een speciale ruimte voor dieren gezeten. Harry heeft in 
Canada een mooie grote carrier gekocht zodat ze veel ruimte tot haar beschikking had. Er 
paste met gemak een kattenbakje in, waar Garance tijdens de reis nog gebruik van heeft 
gemaakt. De lange reis vanuit Canada heeft ze prima doorstaan. Alles was goed geregeld en 
na de landing kon Harry Garance direct weer ophalen. 
Garance heeft de eerste dagen bij kunnen komen van alle veranderingen in haar eigen 
kamer. Ze kwam haar carrier uit met haar staart in de lucht en heeft op die manier en al 
spinnend alles verkend. Tijdens het verkennen werden Harry en ik voorzien van vele knuffels 

http://www.uwkatopdefoto.nl/


en kopjes... Vanuit haar kamer heeft ze het huis verkend en kennis gemaakt met de andere 
katten. Hier namen we rustig de tijd voor en alles verliep prima. In Casey heeft ze haar 
speelmaatje gevonden, wat we ook hoopten en eigenlijk ook wel hadden verwacht. Lekker 
samen door het huis racen, gek doen en verstoppertje spelen in de speeltunnels die we voor 
de katten hebben. Ontzettend leuk om te zien! Garance is helemaal gek van tunnels en dat 
soort dingen. Verder is ze echt een schatje, een heerlijk karakter heeft ze. Lief, knuffelig, 
vindt het lekker om op schoot te zitten... Ook is ze gek op lekker eten, daar kan ze flink om 
slijmen en desnoods pikt ze het wel van je bord...   
Zoals gezegd heeft Garance een aantal uiterlijke kenmerken die wij goed kunnen gebruiken 
en graag zien. Zo heeft ze bijvoorbeeld een goed profiel, een sterke kin, lange staart en is ze 
vrij van strepen in de hals. Als extraatje lijkt ze een kraag te krijgen en heeft ze laarsjes. Qua 
kleur is ze geen uitblinker, maar goed, iedere kat heeft zo z’n verbeterpunten. In ieder geval 
iets om rekening mee te houden bij het uitzoeken van een geschikte kater voor haar.  
We zijn erg blij met ons nieuwe dametje en zijn heel erg benieuwd hoe zij zich verder zal 
ontwikkelen!  
 
Zie ook http://www.cattery-aruna.nl 
 
 

 
 

Faby-Cats Giovanni*DK 

 

Geboortedatum: 01-02-2011 

V: Albatros aus Abusir (ABY n) 
M: CH Faby-Cats Athene (ABY o) 
Fokker: Mette en Søren 
Fabricius, Cattery Faby-Cats, 
Denemarken 
Eigenaren: Lesley Jack Brugmans 
& Maurice Duurvoort, Cattery 
Abylicious 

Door Lesley Jack Brugmans & Maurice Duurtvoort, Cattery Abylicious 
 
Wij zijn Lesley Brugmans en Maurice Duurvoort uit Amsterdam en sinds juni 2010 zijn wij 
een officieel FIFé geregistreerde cattery met de naam Abylicious. 
  
Dit jaar hebben wij drie poezen en katers uit het buitenland mogen verwelkomen: Faby-Cats 
Giovanni uit Denemarken, SOLARIAN Sigiriya en SOLARIAN Serendipity uit Italië. 
  

http://www.cattery-aruna.nl/


Voor ons was het niet zo vreemd om over de grens te kijken toen we op zoek gingen naar 
uitbreiding van onze groep. Al in 2009, toen we op zoek waren naar ons eerste huisdier, een 
Abessijn kastraat katertje wilden we graag, merkten we dat er in Nederland niet zo heel veel 
Abessijnen fokkers zijn en dat de meeste lange wachtlijsten hebben voor hun verwachte 
nestjes. Toen zijn we wat verder gaan kijken en na contacten in Duitsland en Frankrijk 
kwamen we uiteindelijk bij Faby-Cats in Denemarken terecht, die voor één van hun twee 
katertjes uit hun toenmalige nestje een nieuw onderdak zochten. Hiermee kwam Faby-Cats 
Chagal naar Nederland en dit was tevens het begin van een hechte vriendschap met Mette 
en Søren van Cattery Faby-Cats. 
  
Na onze derde gecastreerde kater waren wij zo enthousiast over onze Aby's dat we besloten 
dat we alle aspecten van het kattenleven wilden meemaken. Faby-Cats gaf ons de 
gelegenheid en het vertrouwen en zo mochten wij onze eerste open poes, Faby-Cats Evita, 
verwelkomen. Inmiddels is zij moeder van een prachtnest van vijf kittens, onze Abylicious A-
litter. 
  
Wij realiseerden ons dat het toch wel prettig en handig is om naast je eigen open poes ook 
zelf een dekkater te hebben om je eigen combinaties mee te kunnen maken. En dus gingen 
we op zoek. Echter een dekkater is in Nederland niet makkelijk te vinden en zeker de mooie 
dekkaters liggen niet voor het opscheppen. Toeval wilde dat onze Deense bevriende fokker 
net een combinatie had gemaakt waar wij erg enthousiast over waren. Het katertje was 
veelbelovend en wij besloten hem te nemen. Op 8 mei mochten wij Faby-Cats Giovanni 
verwelkomen. Onze geweldige man is inmiddels ingeburgerd in ons gezin en hij is nu 7 
maanden oud. 
  
Giovanni is een geweldig lieve, zachtaardige en erg speelse kater, die nu in zijn katten-
pubertijd zit en duidelijk op aan het groeien is tot een volwassen kater.  
 

 
 
SOLARIAN Sigiriya (ABY o) 

 

Geboortedatum: 01-04-2011 

V: IC Bugatti aus Abusir (ABY o) 
M: SOLARIAN Alba (ABY o) 
Fokker: C. Parodi, Cattery SOLARIAN, Italie   
Eigenaren: Lesley Jack Brugmans & Maurice 
Duurvoort, Cattery Abylicious 



 
Voor de genetische diversiteit bij het fokken is het belangrijk dat je niet met dezelfde lijnen 
werkt en dus was het voor ons niet logisch om voor onze poezen weer terug naar 
Denemarken te gaan. Via, via kwamen we bij Cattery SOLARIAN terecht, een Italiaanse 
cattery in Milaan. Chiara Parodi had net een aantal prachtige nesten. Op bezoek bij 
SOLARIAN vonden een aantal van de poesjes ons zo aanspreken dat we besloten om er twee 
te nemen, ieder van een geheel verschillend ouderpaar. En zo gebeurde het dat in juli 
twee Italiaanse temperamentvolle dames onze groep zijn komen versterken. Wij hadden 
gekozen voor een sorrel poesje genaamd Sigiriya en een wildkeur genaamd Serendipity.  
  
 

 
 

SOLARIAN Serendipity (ABY n) 

 

Geboortedatum: 05-04-2011 

V: SC SOLARIAN Neo, DVM DSM 
(ABY n) 
M: SOLARIAN Qing (ABY n) 
Fokker: C. Parodi, Cattery 
SOLARIAN, Italie   
Eigenaren: Lesley Jack Brugmans 
& Maurice Duurvoort, Cattery 
Abylicious 

 
  
Wij zijn erg blij met deze mooie aanwinsten. Alle drie met een geheel verschillend karakter 
en alle drie op hun eigen manier mooi. Voorlopig mogen deze mooie man en elegante 
Italiaanse dames van hun jeugd genieten voordat we daadwerkelijk plannen met ze maken. 

 



RASKANNER AAN HET WOORD 
 
HUISdieren versus TUINdieren  
Door Myra Rooselaar 
 
Angelina en Ainstain (Silfescian Cats) zijn zwartzilver Somali broer en wildkleur zus van bijna 
drie jaar, vinden niets zo lekker als naar buiten gaan in de tuin.  En dat kan prima, gezien die 
goed is afgezet en de katten er niet uitkunnen.  Maar op de een of andere manier vinden 
andere dieren (gelukkig geen katten) wel een manier om er in te komen…   
Het gebeurt dan ook regelmatig dat ik ernstig gepiep hoor (vergelijkbaar met wat een plastic 
speeltje van een hond kan maken) en dan blijkt dat A en/of A een kikker de stuipen op het 
lijf hebben gejaagd en achter hem aanspringen.  Dierenvriendin als ik ben, heb ik voor die 
gelegenheden al mijn ‘kikker tupperware’ klaar staan, waarin ik het beestje voorzichtig kan 
vangen en om hem vervolgens op het perkje aan de overkant van de straat zijn vrijheid 
tegemoet te laten springen.   
 
En omdat A&A echte ‘aristokatten’ zijn en alleen vers, gesneden lamshart, ontdooide koolvis 
of Carnibest eten, netjes gepresenteerd in hun bakje, peinzen ze er niet over hun vangsten 
uit de tuin op te eten. Nee ermee spelen, dat is het leukst (vinden zij, de prooi denkt er 
meestal anders over). En zo waren we gewend dat ze regelmatig achter de tuindieren zoals 

kikkers, vliegjes, vlinders en muisjes aanzaten.   
 
Maar op een zeker dag kwam er wel een heel 
ongelukkig gepiep van onder de struiken. Wat bleek? 
Angelina had een merel te pakken. Het was duidelijk dat 
ze geen idee had wat ze ermee moest, maar loslaten 
was volgens haar niet echt een optie.   
 
Gelukkig liet ze zich pakken en is het me gelukt het 

beestje te bevrijden. Het hipte - schijnbaar intact - weg, dus nam ik de katten mee naar 
binnen om de merel haar rust te gunnen en weg te kunnen vliegen.  Maar drie uur later zat 
ze er nog. En de volgende dag nog. En de dag daarna ook nog… 

        
Ze had haar intrek genomen in onze haag, waar de katten – ondanks hun verwoede 
pogingen - niet bij haar konden komen. En als ze doorhard dat de katten in huis waren, hipte 
ze vrolijk door de tuin op zoek naar voedsel. Ik denk dat er toch iets met haar vleugel was 
gebeurd door de ongelukkige greep van Angelina, al was dat niet te zien. En de merel liet 
zich helaas door mij ook niet vangen, anders had ik haar naar de vogelopvang kunnen 
brengen.   
 
Tja, wat dan? Ik kon de katten niet dagen achter elkaar 
binnenhouden (het was net een paar dagen zonnig), 
dus heb ik de katten als ze in de tuin waren goed in de 
gaten gehouden en als ze binnen waren brood en 
water op tafel gezet, voor de haag.   



Bertie (want na drie dagen overleven in de tuin, had ze het recht op een naam verdiend) had 
het brood snel in de gaten en liet het zich goed smaken! 
Dit heeft twee volle weken geduurd en steeds ontsnapte ze aan de katten (en aan mij). Ze 
leek prima, levendig, alert, alleen ze vloog niet. Het is wel eens gebeurd dat – bij het 
buitenlaten van de katten, Bertie van ergens anders dan ‘haar haag’ een sprint nam naar een 
veilige plek, Angelina in volle spint daarachter en ik weer rennend daar achter aan. Bugs 
Bunny was er niets bij!!!   
 
Dus u begrijpt vast dat mijn opluchting groot was toen Bertie er van de een op de andere 
dag niet meer was.  Geen beweging in de haag, geen dood vogeltje op de grond, geen 
stapeltje vleugeltjes ergens, geen afwachtend vogeltje op tafel voor brood… Ze moet dus wel 
gevlogen zijn. Ik denk dat ze net die tijd nodig had om aan te sterken. Stiekem mis ik haar 
een beetje, maar ben vooral blij dat ze weer vrij kan rondfladderen.  
 



SHOW UITSLAGEN 
 
Nederlandse showsuccessen in de zomer van 2011. 
In tegenstelling tot Felikat en Mundikat organiseren onze collega’s van de DEKZV.e.V in 
Duitsland ook in de zomermaanden shows. Op 9 en 10 juli vond er een show plaats in 
Rendsburg, op 13 en 14 augustus in Darmstadt en op 10 en 11 september in Pinneberg. Op 
alledrie de shows deden Nederlandse AbySom’s het goed. Zie hieronder de showuitslagen.  
 
Rendsburg - 9 & 10 juli 2011 
Keurmeesters: 
Abessijn wildkleur  Somali wildkleur  Somali zwartzilver 
za: M. Westerlund (SE) M. Tausen (IC)  M. Westerlund (SE) 
zo: M. Tausen (IC)  M. Westerlund (SE)  M. Tausen (IC) 
 
ABY n – Abessijn wildkleur 
Klasse 12 – Kitten 3-6 maanden 
Faby-Cats Giovanni*DK (kater)      za: Ex1, BIS 
Geboortedatum: 01-02-2011       zo: Ex1, BIS 
V: Albatros aus Abusir (ABY n) 
M: CH Faby-Cats Athene (ABY o) 
Fokker: M. Fabricius/Eigenaar: L.J. Brugmans, Cattery Abylicious 
 
Klasse 4 – Groot Internationaal Premior (CAPS) 
GIP Faby-Cats Chagal*DK (kater)      za: CAPS, BIS 
Geboortedatum: 10-04-2009       zo: CAPS 
V: IC WW’08 Faby-Cats Adonis*DK, JW (ABY n) 
M: Orthmann’s Bling Bling (ABY n) 
Fokker: M. Fabricius/Eigenaar: L.J. Brugmans, Cattery Abylicious 
 
SOM n – Somali wildkleur 
Klasse 5 – Internationaal Kampioen (CAGCIB) 
IC Korfavori Tresca di Shirezah (poes)     za: CAGCIB (GIC) 
Geboortedatum: 11-02-2006       zo: CACS 
V: Kisompa's Casimiro (SOM n) 
M: CH Silfescian Lazy Lizzy (SOM n)  
Fokker: Sofie de Lint/Eigenaar: S. Meijer-Miedema, Cattery Silfescian              
 
Klasse 4 – Groot Internationaal Premior (CAPS) 
GIP/SC Unique van Bois le Duc (poes)     za: CAPS, NOM 
Geboortedatum: 26-12-2001         zo: CAPS, NOM  
V: EP/SC Moonschea Sungolds Firesong (SOM o)  
M: Lorenza Ravenna Tesoro Turco (SOM n) 
Fokker: R. v/d Crommenacker/Eigenaar: S. Meijer-Miedema, Cattery Silfescian  
 
 
SOM ns – Somali zwartzilver 
Klasse 6 – Internationaal Premior (CAGPIB) 



IP/CH DK*Maverick of Timbavati (kater)     za: CAGPIB 
Geboortedatum:12-08-2006         zo: CAGPIB (GIP) 
V: EC DK*Bijeto's Effy von Silfer (SOM ns)  
M: Feline on Fire of Timbavati (SOM o) 
Fokker: Vibeke Larsen/Eigenaar: S. Meijer-Miedema, Cattery Silfescian 
 
Darmstadt – 13 & 14 augustus 2011 
Keurmeesters:  
Abessijn wildkleur  Abessijn sorrel 
za: E. Reijers (CZ)  za: J. Jurkinen (FI) 
zo: J. Jyrkinen (FI)  zo: E. Reijers (CZ) 
 
ABY n - Abessijn wildkleur 
Klasse 11 - Junioren 6-10 maanden 
Jethro's Cassandra Kahlo (ABY n) (poes)     za: Ex1, BIV, NOM 
Geboortedatum: 27-11-2010       zo: Ex1, BIS 
V: GIC Berenetto Banderas (ABY n) 
M: GIC Jethro's Frida Kahlo (ABY o) 
Fokker/Eigenaar: T. Otte, Cattery Jethro 
 
Klasse 12 - Kitten 3-6 maanden 
Jethro’s Negus (ABY n) (kater)      za: Ex1 
Geboortedatum: 17-03-2011       zo: Ex1 
V: SC Brunnbäcken’s Pedram, DVM (ABY n) 
M: SC Jethro's Sinja Moca (ABY n) 
Eigenaar: T. Otte, Cattery Jethro 
 
Jethro’s Nigiste Saba (ABY n) (poes)      za: Ex1 
Geboortedatum: 17-03-2011       zo: Ex1, BIV 
V: SC Brunnbäcken’s Pedram (ABY n) 
M: SC Jethro's Sinja Moca (ABY n) 
Fokker/Eigenaar: T. Otte, Cattery Jethro 
 
ABY o - Abessijn sorrel 
Klasse 11 – Junioren 6-10 maanden       
Jethro's Carmen Kahlo (ABY o) (poes)     za: Ex1, BIV, BIS 
V: GIC Berenetto Banderas (ABY n)       zo: Ex1, NOM 
M: GIC Jethro's Frida Kahlo (ABY o) 
Fokker/Eigenaar: T. Otte, Cattery Jethro 
 
Klasse 9 – Open Klasse (CAC) 
Avalonscat's Fairy Queen (ABY o) (poes)     za: CAC, NOM 
Geboren 05-10-2010        zo: CAC 
V: Saltvig’s Yummie (ABY n) 
M: Avalonscat’s Amelie (ABY o) 
Fokker: T. Ossmann/Eigenaar : E.E Krabbe, Cattery van de Meàmyna 
 



Pinneberg – 10 & 11 september 2011 
Keurmeesters:  
Abessijn wildkleur  Abessijn sorrel 
za: M. Kuipers (NL)  L. Burani (IT) 
zo: M. Chaday (PL)  M. Kuipers (NL) 
 
ABY n – Abessijn wildkleur 
Klasse 12 – Kitten 3-6 maanden 
IT* Solarian Serendipity (poes)      za: Ex1, BIS 
Geboortedatum: 05-04-2011       zo: Ex1, BIV, BIS 
V: SC Solarian Neo DVM, DSM        
M: Solarian Qing          
Fokker: C. Parodi/Eigenaar: L.J. Brugmans, Cattery Abylicious 
 
Klasse 11 – Junior 6-10 maanden 
Faby-Cats Giovanni*DK (kater)      za: Ex1 
Geboortedatum: 01-02-2011       zo: Ex1 
V: Albatros aus Abusir (ABY n) 
M: CH Faby-Cats Athene (ABY o) 
Fokker: M. Fabricius/Eigenaar: L.J. Brugmans, Cattery Abylicious 
 
Klasse 4 – Groot Internationaal Premior (CAPS) 
GIP Faby-Cats Chagal*DK (kater)      za: CAPS, BIS 
Geboortedatum: 10-04-2009       zo: CAPS, BIS 
V: IC WW’08 Faby-Cats Adonis*DK, JW (ABY n) 
M: Orthmann’s Bling Bling (ABY n) 
Fokker: M. Fabricius/Eigenaar: L.J. Brugmans, Cattery Abylicious 
 
ABY o - Abessijn sorrel 
Klasse 9 – Open Klasse (CAC)/Klasse 7 – Kampioen (CACIB) 
Avalonscat's Fairy Queen (ABY o) (poes)     za: CAC (CH) 
Geboren 05-10-2010        zo: CACIB 
V: Saltvig’s Yummie (ABY n) 
M: Avalonscat’s Amelie (ABY o) 
Fokker: T. Ossmann/Eigenaar : E.E. Krabbe, Cattery van de Meàmyna 
 
Bovendien staan er drie AbySom’s in de kastraten top 3 van categorie 3 van de Felikat 
Awards 2010/2011. Allen gefeliciteerd met het behaalde resultaat! 
Het gaat om: 
 
1. IP/CH DK*Maverick of Timbavati (SOM ns) Huibert & Suzan Meijer (Felikat) 530 punten 
2. IP DK Faby-Cats Chagal (ABY n) Lesley Jack Brugmans (Mundikat) 510 punten 
    GIP/GIC Unique van Bois le Duc (SOM n) Huibert & Suzan Meijer (Felikat) 510 punten



SHOW AGENDA 2011 
 

Wanneer? Organiserende 
kattenvereniging 

Waar? Inschrijven mogelijk 
tot? 

SEPTEMBER 

18 Felikat -  
Special kitten en 
junioren 
keuring/Special 
Siamees en Oosterse 
Korthaar  

Schiedam 4 september  

OKTOBER 

8 DEKZV.e.V. – 148 km 
vanaf Arnhem 

Hattingen (DE)  30 september 

9 DEKZV.e.V. – 148 km 
vanaf Arnhem 

Hattingen (DE) 30 september 

15 Mundikat – 35-jarige 
jubileum show 

Uitgeest 24 september  

16 Mundikat - 35-jarige 
jubileum show 

Uitgeest 25 september  

29 Felis Polonia - World 
Winner Show 2011 

Poznan (PL) 24 september 

30 Felis Polonia - World 
Winner Show 2011 

Poznan (PL) 24 september 

NOVEMBER 

13 Felikat - zilverspecial Rijswijk 30 oktober 

DECEMBER 

18 Mundikat Groningen n.t.b. 
 



KATTEBELLETJES (kat in het nieuws) 
 

 
   

De wilde kat leeft binnenkort wellicht ook in Nederland, want de wilde broer van de huiskat 
is vlak voor de Nederlandse grens voor het eerst vastgelegd. Het dier kroop op Duits 
grondgebied, in het Drielandenpark op zo’n 25 kilometer van Limburg, voor een camera van 
natuurorganisatie Stichting Ark langs. 

Het vermoeden dat wilde katten in de buurt van Nederland rondsluipen is er al langer, maar 
was tot nu toe nog niet bevestigd. Het herkennen van wilde katten is namelijk moeilijk.  

Ze lijken qua uiterlijk veel op een verwilderde huiskat, maar dan met een dikkere staart en 
bredere kop. Er moet dus een expert of een opname aan te pas komen om het dier te 
kunnen determineren.  

KATTEN ZIJN NET KINDEREN 

Twee recente studies over hoe mensen zich gedragen bij honden en katten, tonen dat die 
beesten wel degelijk een voorkeur hebben naar het geslacht van hun baasjes. Honden zijn 
sneller geneigd om zich te binden aan mannen, terwijl de band tussen katten en vrouwen 
dan weer sterker is. 
 
En hoewel het woord “trouw” en “hond” onlosmakelijk verbonden zijn in ons wereldbeeld, 
zouden katten een diepere en complexere relatie hebben met hun baasjes, en eentje die 
meer lijkt op de band die we met onze kinderen hebben. De studie brengt ook iets anders 
naar voor: neurotische, onrustige en agressieve honden voelen zich meer aangetrokken tot 
mannen die psychologisch dezelfde trekjes hebben. 

 
De twee onderzoeken vonden plaats aan de Universiteit van 
Wenen en het Konrad Lorenz Research Station, en ze 
bevestigen grotendeels trends uit andere recente studies van 
anthrozoölogen wereldwijd. Het feit dat honden zich sneller 
aangetrokken voelen tot en een intensere band hebben met 
mannen zou te maken hebben met hun afstamming van de 
wolven en de manier waarop een wolvenroedel sociaal is 

gestructureerd, aldus anthrozoöloge Manuela Wedl. 
De studie brengt ook iets anders naar voor: neurotische, onrustige en agressieve honden 
voelen zich meer aangetrokken tot mannen die psychologisch dezelfde trekjes hebben. 
 
 



 
Relatie met kat complexer 
Het team onder leiding van Kurt Kotrschal concludeerde ook dat de relaties die baasjes met 
hun katten hebben complexer en dieper is dan die eigenaars met honden hebben. Ze 
evolueert ook meer, en van beide kanten. ‘Voor katten zijn relaties met hun baasjes veel 
meer dan puur het behoud van de affectie van de persoon die hen eten geeft’, stelt de 
studie. ‘Katten zijn veel meer echt sociale partners van hun eigenaars dan honden.’ 
 
Eén van de zaken die katten bijvoorbeeld doen en honden niet, is het systematisch 
onthouden van gestes die hun baasjes doen en die op een later tijdstip “terugbetalen”. 
Volgens het onderzoek lijkt de relatie van een baasje met zijn kat meer op die tussen een 
kind en een ouder dan dat bij een hond het geval is. ‘De onderliggende dynamiek in kat-
mens relaties is quasi identiek aan die bij mens-mens relaties; een kat is vanuit relationeel 
standpunt in essentie een kind met een vacht.’ (bron de Katten Site Weblog) 

Aantal Bengaalse tijgers toegenomen in India 

Eindelijk een positief bericht uit tijgerland: voor het eerst in 
tientallen jaren is het aantal tijgers in India toegenomen. Een 
uitgebreide tijgertelling in het land toonde dat het aantal 
gestreepte katten is gestegen van 1411 in 2004/2005 naar ruim 
1700 in 2009/2010. India huisvest meer dan de helft van de wilde 
tijgers in de wereld. Tijgerbeschermers verwelkomen het nieuws, 
maar plaatsen toch een kanttekening bij de cijfers. De toename valt 

namelijk grotendeels toe te schrijven aan de verhoogde telintensiteit van overheidswege. De 
tellers bereikten bijvoorbeeld voor het eerst de mangroves van de Sundarbans, waar 
honderden tijgers leven.  
 
Een oorzaak voor de lichte tijgertoename is volgens de experts ook dat er meer reservaten 
zijn ingesteld voor de gestreepte roofdieren. De dieren zijn onder meer geteld met behulp 
van verborgen camera’s die stonden opgesteld bij drinkplaatsen. Aangezien iedere 
afzonderlijke tijger een uniek strepenpatroon heeft, is het voor experts niet zo moeilijk om 
aan de hand van de verschillende vachttekeningen individuen van elkaar te onderscheiden. 
 
De tijgers in India zijn desondanks nog altijd een stuk schaarser dan een jaar of tien geleden. 
In 2002 werden in India nog 3700 tijgers geregistreerd. (bron: dierenblog.nl)  
 



GEBOREN ABESSIJN NESTJES 
 
Cattery Abylicious Geboren 08-06-2011 

V: Valandil’s Magnificent Chuck (ABY n) M: Faby-Cats Evita (ABY n) 

  

Abylicious Alizée wildkleur poes (besproken) 

Abylicious Aphrodite Ofra wildkleur poes (besproken) 

Abylicious Asher wildkleur kater (besproken) 

Abylicious Ari’eel sorrel kater (besproken) 

Abylicious Alain Delon wildkleur kater (besproken) 

 

Cattery Valandil Geboren 25-06-2011 

V: GIC Valandil’s Delightful Jingles, JW (ABY 
n) 

M: Valandil’s Grand Amour Cheri (ABY n) 

  

Valandil’s True Love Blue Lace blauwe poes (besproken) 

Valandil’s True Love Aquamarijn blauwe poes (besproken) 

Valandil’s True Love Poseidon wildkleur kater (besproken) 

 

Cattery Valandil Geboren 15-07-2011 

V: GIC Valandil’s Delightful Jingles, JW (ABY 
n) 

M: Valandil’s Frenchtouch Fidèle (ABY o) 

  

Valandil’s Untouchable Artemis sorrel kater (besproken) 

 
Cattery Aby’s Legend Geboren 15-07-2011 

Fokker: Sanne Ebbers Arnhem 

info@abyslegend.com http://www.abyslegend.com 

V: Valandil’s Magnificent Chuck (ABY n) M: Valandil’s Lovely Lara (ABY o) 

  

Anisha of Aby’s Legend sorrel poes (besproken) 

Akisha of Aby’s Legend sorrel poes (beschikbaar) 

Akira of Aby’s Legend wildkleur poes (besproken) 

 
Cattery Aby’s Legend Geboren 06-08-2011 

V: Valandil’s Magnificent Chuck (ABY n) M: Valandil’s Outstanding Angel (ABY n) 

  

Bella of Aby’s Legend wildkleur poes (besproken) 

Bordeaux of Aby’s Legend sorrel poes (besproken) 

 
GEBOREN SOMALI NESTJES 
 
Cattery Byzoe Geboren 19-08-2011 

Fokker: Monica Mees Den Haag 

mailto:info@abyslegend.com
http://www.abyslegend.com/


monicamees@gmail.com/070-3559412 http://www.somalicatterybyzoe.nl 

V: Buddy von Diajo (SOM p) M: Aglaya Alba Byzou (SOM ns) 

  

- fawnzilver kater (beschikbaar) 

- fawnzilver poes (besproken) 

- fawnzilver poes (beschikbaar) 

- fawnzilver poes (beschikbaar) 

- sorrel kater (besproken) 

 
Cattery Ferox Geboren 29-09-2011 

Fokker: Esther Kooyman Almere 

somali@maijbe.com/06-48039723 http://www.ferox-somali.com 

V: Lord Avalon Amor Borealis Bourbon 
(SOM n) 

M: Channy Som de Kismayou (SOM n) 
 

  

- sorrel kater (beschikbaar) 

- sorrel kater (beschikbaar) 

 
JARIGE VETERANEN   
Vanessa Mae van de Abbai 12 juli 1998 Huisgenoot van Netty en Johan van 

Vliet 
Boeneldanotsjzar ’s Jennifer 30 juli 1996 Huisgenoot van Marie-Josee Thijssen 
Elvira Madigan van de Abbai 18 augustus 1992 Huisgenoot van Netty en Johan van 

Vliet 
GIP/Ch Mazzel-Tov's Goal 
Bastis 

18 augustus 1998 Huisgenoot van Huibert en Suzan 
Meijer 

Stevens-child Esmaralda  16 september 
1997 

Huisgenoot van Jaap en Wil Duyn 

Jamie Lee Curtis 17 september 
1999 

Huisgenoot van Anita en Josja 
Vermeeren 

Mary-Lou van Plaisant 25 september 
1997 

Huisgenoot van Mieke Martelhoff 

Mi-Ra-Mi van Plaisant 25 september 
1997 

Huisgenoot van Mieke Martelhoff 

 
De veteranenhoek staat open voor alle Abessijnen en Somali’s van 10 jaar en ouder waarvan 
de eigenaren lid zijn van Raskan. Het opgeven (of afmelden) van een veteraan al dan niet 
voorzien van een foto of een geschreven stukje kan via veteranen@raskan.nl 
 
Mocht uw huisgenoot (inmiddels) overleden zijn, vergeet deze dan niet af te melden via 
veteranen@raskan.nl. 
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