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VOORWOORD	  
	  
Raskan	  35	  jaar	  jong!	  
	  
Raskan,	  opgericht	  op	  17	  januari	  1977	  is	  nu	  dus	  35	  jaar	  jong	  en	  daarmee	  de	  oudste	  Felikat	  
rasclub	  in	  Nederland,	  	  die	  dus	  ook	  het	  langst	  de	  belangen	  van	  de	  Abessijn	  en	  Somali	  
behartigt.	  
	  
Terug	  in	  de	  geschiedenis:	  Raskan	  is	  opgericht	  door	  liefhebbers	  en	  fokkers	  van	  de	  Abessijn.	  
Jaren	  later	  is	  daar	  de	  Somali	  bij	  gekomen.	  Aanvankelijk	  werd	  de	  Somali	  ingedeeld	  en	  gekeurd	  
bij	  de	  halflangharen,	  maar	  dat	  is	  na	  enige	  jaren	  gewijzigd	  en	  kwam	  de	  Somali	  als	  
halflanghaar	  bij	  de	  kortharen.	  Zo	  kon	  het	  gebeuren	  dat	  een	  halflangharige	  kat	  Nationaal	  
Winner	  2011	  in	  categorie	  3	  (oorspronkelijk	  de	  groep	  voor	  de	  kortharen)	  werd.	  
	  
De	  activiteiten	  die	  door	  Raskan	  o.a.	  worden	  ondernomen	  zijn	  het	  geven	  van	  voorlichting	  aan	  
fokkers,	  liefhebbers	  en	  kopers	  van	  de	  Abessijn	  en	  Somali,	  het	  behulpzaam	  zijn	  naar	  het	  
zoeken	  van	  goede	  adressen	  voor	  de	  kittens,	  het	  organiseren	  van	  rasdagen	  en	  specials	  
(waaronder	  die	  als	  onderdeel	  van	  de	  ONK,	  Open	  Nederlands	  Kampioenschap	  met	  200	  
Abessijnen	  en	  Somali’s)	  en	  niet	  te	  vergeten	  het	  uitgeven	  van	  een	  clubblad.	  
	  
Het	  uitgeven	  van	  een	  clubblad	  is	  feitelijk	  altijd	  een	  van	  onze	  kernactiviteiten	  geweest,	  
waarmee	  we	  het	  contact	  met	  onze	  leden	  en	  abonnees	  optimaliseren.	  Verschillende	  
formaten	  werden	  uitgetest	  en	  er	  kwamen	  steeds	  meer	  foto’s	  in	  te	  staan.	  	  Het	  toevoegen	  van	  
kleur	  deed	  de	  kwaliteit	  van	  het	  blad	  duidelijk	  goed	  en	  gaf	  een	  meerwaarde	  aan	  lezers	  en	  
adverteerders	  en	  tot	  eind	  2010	  bracht	  Raskan	  5	  keer	  per	  jaar	  een	  full	  color	  blad	  uit	  (in	  de	  
topjaren	  met	  een	  oplage	  van	  450	  stuks!).	  
	  
Door	  de	  toename	  van	  internetgebruik,	  sociale	  media	  en	  andere	  Nederlandse	  clubs	  die	  de	  
belangen	  van	  de	  Abessijn	  en	  Somali	  behartigen,	  bleek	  dat	  het	  niet	  meer	  financieel	  haalbaar	  
was	  om	  met	  dit	  mooie	  blad	  op	  deze	  wijze	  door	  te	  gaan.	  Daarom	  werd	  naar	  het	  totaalplaatje	  
gekeken	  en	  werd	  besloten	  om	  de	  Raskan	  website	  volledig	  aan	  te	  passen	  en	  het	  blad	  
voortaan	  digitaal	  uit	  te	  brengen.	  
	  
Met	  de	  hulp	  van	  de	  webmaster	  van	  een	  andere	  rasclubwebsite	  (www.meulicats.nl)	  is	  e.e.a.	  
gaan	  draaien.	  Er	  staat	  nu	  een	  fantastische	  vernieuwde	  website	  (www.raskan.nl)	  en	  we	  zijn	  in	  
2012	  gestart	  met	  een	  digitale	  nieuwsbrief	  –“Raskan	  Digitaal”	  -‐	  	  waarin	  dezelfde	  rubrieken	  
aan	  bod	  komen,	  die	  vroeger	  in	  de	  gedrukte	  versie	  stonden.	  Tevens	  dient	  de	  website	  als	  
digitale	  bibliotheek	  en	  kan	  men	  de	  eerdere	  verschenen	  nieuwsbrieven	  en	  oude	  gedrukte	  
exemplaren	  van	  het	  Raskan-‐blad	  online	  nalezen	  of	  afdrukken.	  	  En	  om	  echt	  het	  laatste	  nieuws	  
snel	  aan	  onze	  leden	  bekend	  te	  maken,	  hebben	  we	  ook	  een	  eigen	  Facebook	  pagina	  en	  Twitter	  
account!	  
	  
Uiteraard	  mag	  ook	  	  bij	  Raskan	  het	  laatste	  nieuws	  niet	  ontbreken,	  zoals	  bijv.	  het	  feit	  dat	  een	  
bepaald	  laboratorium	  via	  de	  DNA-‐test	  veel	  van	  onze	  katten	  aan	  HCM	  doet	  lijden.	  Vervelend	  
is,	  dat	  deze	  test,	  de	  HCM	  II,	  niet	  gevalideerd	  is	  en	  voor	  onze	  rassen	  foutieve	  informatie	  
verschaft,	  hetgeen	  veel	  ellende	  en	  onnodig	  leed	  veroorzaakt.	  In	  deze	  niet	  te	  vergeten	  dat	  



het	  uitsluiten	  van	  uitstekend	  fokmateriaal	  de	  genenpool	  zodanig	  klein	  maakt	  dat	  je	  vanzelf	  
wel	  komt	  op	  ongewenste	  afwijkingen	  bij	  de	  rassen	  die	  je	  als	  club	  vertegenwoordigt.	  Hier	  
dient	  een	  rasclub	  actie	  te	  ondernemen	  en	  de	  actie	  heeft	  geresulteerd	  in	  het	  feit	  dat	  de	  
gewraakte	  test	  uit	  het	  programma	  is	  gehaald.	  	  
	  
Vraag	  blijft:	  hebben	  rasclubs	  nog	  wel	  een	  toekomst?	  	  Wat	  is	  de	  meerwaarde	  ervan?	  Wij	  
denken	  dat	  die	  zeker	  bestaat.	  	  Zo	  kijken	  we	  als	  rasclub	  er	  op	  toe	  dat	  alleen	  kittens	  van	  de	  bij	  
Raskan	  aangesloten	  cattery’s	  op	  de	  website	  staan.	  Ook	  zorgen	  wij	  dat	  de	  laatste	  informatie	  
betreffende	  gezondheid	  met	  onze	  leden	  wordt	  gedeeld	  en	  bieden	  we	  ruimte	  voor	  leuke	  
ervaringsverhalen	  van	  onze	  leden,	  die	  allemaal	  dezelfde	  passie	  en	  liefde	  voor	  de	  Abessijnen	  
en	  Somali’s	  delen.	  Hiermee	  denken	  we	  in	  een	  behoefte	  te	  voorzien	  en	  zijn	  flexibel	  om	  dat	  
aan	  te	  passen	  waar	  nodig.	  Tenslotte	  is	  de	  verzamelde	  en	  gebundelde	  kennis	  een	  bron	  van	  
informatie	  die	  voor	  iedereen	  beschikbaar	  moet	  zijn.	  	  
	  	  
Na	  deze	  recente	  metamorfose	  is	  Raskan	  een	  club	  met	  	  zeer	  enthousiaste	  en	  gepassioneerde	  
medewerkers,	  die	  hard	  aan	  het	  werk	  zijn	  Raskan	  weer	  goed	  op	  de	  kaart	  te	  zetten.	  Raskan	  is	  
niet	  weg	  te	  denken	  en	  mag	  niet	  verloren	  gaan.	  	  Voor	  u	  en	  met	  uw	  steun.	  
	  
Huibert	  Meijer	  
Voorzitter	  Raskan	  
 



FAMILIEBERICHTEN	  
	  
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,	  verwacht	  of	  gepland	  nestje	  is	  gratis	  voor	  

Raskan	  leden.	  	  
Voor	  vrijblijvende	  informatie,	  tips	  bij	  aanschaf	  of	  het	  opgeven	  van	  een	  nestje	  kunt	  u	  contact	  
opnemen	  met	  Helga	  Bruggink	  via	  helga.bruggink@xs4all.nl	  
	  
SOMALI	  NESTJES	  
	  

Cattery	  Ferox	  
29-‐02-‐2012	  

Lord	  Avalon	  Amor	  Borealis	  Bourbon	  (SOM	  n)	  X	  Framells	  Eldblomma	  (SOM	  n)	  
3	  wildkleur	  en	  1	  sorrel	  kitten	  

	  
	  
	  



Cattery	  Silfescian	  
06-‐03-‐2012	  

CH*	  Kalahari-‐Sun’s	  Lorcan	  (SOM	  n)	  X	  NW/GIC	  Korfavori	  di	  (SOM	  n)	  
1	  wildkleur	  en	  1	  sorrel	  kitten	  

	  
	  
ABESSIJN	  NESTJES	  

	  
Cattery	  Valandil	  

verwacht	  in	  maart	  kittens	  van	  
GIC	  Valandil’s	  Delightful	  Jingles	  JW	  (ABY	  n)	  X	  Valandil’s	  Amazing	  Rose	  (ABY	  n)	  	  

GIC	  Valandil’s	  Delightful	  Jingles	  JW	  (ABY	  n)	  X	  Piaf	  van	  Makom	  (ABY	  n)	  
	  
Bent	  u	  Raskan	  lid	  en	  verwacht	  u	  kittens	  of	  zijn	  er	  al	  kittens	  geboren?	  Neem	  dan	  contact	  op	  
met	  Helga	  Bruggink-‐Pennekamp	  via	  kittens@raskan.nl	  
	  
Kijk	  voor	  meer	  informatie	  en	  de	  beschikbaarheid	  op	  http://www.raskan.nl	  onder	  Kittens	  /	  
Herplaatsers.	  
	  



IN	  MEMORIAM	  
HEMELEN	  
BADYR’S	  TARI	  

28	  januari	  1990	  –	  23	  januari	  2011	  
	  

	  
	  

Lieve	  Tari,	  
	  
In	  1990	  kwam	  je,	  nog	  maar	  15	  weken	  oud	  bij	  ons	  in	  huis	  
En	  voelde	  je	  je	  samen	  met	  onze	  Sachia	  al	  vrij	  snel	  thuis.	  
Ineens	  hadden	  we	  een	  sorrel	  en	  blauwe	  Abessijn,	  
En	  ook	  als	  was	  je	  wat	  onzeker	  en	  angstig	  in	  je	  zijn,	  jullie	  vonden	  het	  samenzijn	  toch	  wel	  fijn.	  
	  
Op	  een	  dag	  kregen	  we	  telefoon	  en	  werd	  er	  naar	  je	  “heel	  zijn”	  geïnformeerd,	  
En	  niet	  veel	  later	  werd	  je	  aan	  twee	  lieftallige	  dames	  geïntroduceerd.	  
Je	  hebt	  heel	  goed	  je	  best	  gedaan,	  
Want	  uiteindelijk	  kwamen	  er	  10	  kittens	  op	  de	  wereld	  te	  staan.	  
	  
In	  1995	  kwam	  er	  een	  wildkleurige	  dame	  bij,	  
En	  vormde	  jullie	  samen	  onze	  “drie	  musketiers”op	  een	  rij.	  
Veel	  kattenkwaad	  hebben	  jullie	  samen	  uitgehaald,	  
Maar	  bovenal	  werden	  wij	  altijd	  met	  veel	  aandacht	  en	  liefde	  onthaald.	  
	  
Toen	  je	  al	  aardig	  op	  leeftijd	  was	  kreeg	  je	  problemen	  met	  je	  nieren,	  
Maar	  met	  een	  speciaal	  dieet	  en	  enige	  medicatie	  bleef	  je	  het	  kattenleven	  vieren.	  
	  
Het	  laatste	  half	  jaar	  ging	  je	  gewicht	  met	  rasse	  schreden	  achteruit,	  
En	  dat	  werd	  uiteindelijk	  door	  de	  dierenarts	  als	  schildklierprobleem	  aangeduid.	  
Je	  praatte	  heel	  veel	  tegen	  ons	  en	  kon	  eten	  als	  de	  beste,	  
Maar	  toen	  al	  besloten	  we	  je	  niet	  meer	  verder	  te	  laten	  testen.	  
	  
Vrijdag	  21	  januari	  leek	  je	  ineens	  levensmoe,	  
Die	  blik	  in	  je	  ogen	  bracht	  die	  realiteit	  reeds	  naar	  ons	  toe.	  
Drinken	  probeerde	  je	  nog	  wel,	  maar	  eten	  liet	  je	  staan,	  
En	  eigenlijk	  is	  toen	  langzaam	  je	  kaarsje	  uitgegaan.	  
	  
Op	  zondagavond	  23	  januari	  rond	  zeven	  uur,	  ben	  je	  thuis	  rustig	  voor	  altijd	  gaan	  slapen.	  
En	  terwijl	  je	  de	  rest	  van	  de	  avond	  nog	  “gewoon”	  in	  je	  mandje	  bij	  ons	  hebt	  gestaan,	  
Was	  op	  de	  televisie	  in	  de	  aflevering	  van	  ’t	  Spaanse	  Schaep,	  “Opoe	  aan	  het	  hemelen	  gegaan”	  
	  
Gezien	  jouw	  zeer	  respectabele	  leeftijd	  van	  bijna	  21	  jaar,	  verdien	  jij	  deze	  “titel”	  dubbel	  en	  dwars,	  
Tari,	  jij	  lieve,	  dappere,	  ondeugende	  en	  aanhankelijke	  Abessijn,	  we	  gaan	  je	  missen,	  maar	  het	  is	  goed	  zo………	  
Je	  bent	  nu	  weer	  herenigd	  met	  onze	  Sas	  en	  bedankt	  dat	  je	  zo	  lang	  in	  ons	  leven	  was.	  
	  
	   	  

	   	   	   	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Dikke	  kus	  Rob	  en	  Gisela	  



DROOGVOER	  
Door	  Rudolphine	  Eggink	  
 
Nee,	  ditmaal	  gaat	  het	  niet	  over	  brokjes,	  maar	  over	  
gedroogd	  vers	  vlees	  als	  traktatie	  voor	  je	  kat.	  
Heel	  lang	  geleden,	  toen	  ik	  mijn	  drietal	  uitsluitend	  vers	  
begon	  te	  voeren,	  probeerde	  ik	  ook	  eens	  het	  gedroogde	  
vlees	  dat	  Carnibest	  in	  het	  assortiment	  had.	  Het	  leek	  me	  
beter	  voor	  mijn	  boeven	  dan	  de	  gebruikelijke	  
kattensnoepjes,	  maar	  natuurlijk	  waren	  ze	  het	  niet	  met	  
me	  eens.	  Al	  vonden	  ze	  het	  gedroogde	  vlees	  best	  
interessant	  ruiken,	  de	  stukjes	  waren	  zo	  dik	  en	  taai	  dat	  ze	  
ze	  met	  geen	  mogelijkheid	  weg	  konden	  krijgen.	  Nee,	  dan	  
waren	  de	  kitbits	  heel	  wat	  populairder.	  
	  
Je	  wilt	  je	  huisgenoten	  toch	  een	  beetje	  tegen	  zichzelf	  en	  het	  junkfood	  in	  bescherming	  nemen.	  
Op	  een	  goed	  moment	  ontdekte	  ik	  dat	  er	  droogoventjes	  bestonden	  en	  dat	  je	  dus	  zelf	  je	  eigen	  
verantwoorde	  kattensnoep	  kon	  maken.	  Ik	  zo’n	  ding	  aangeschaft	  en	  toen	  begonnen	  we	  te	  
experimenteren.	  Voor	  honden	  kun	  je	  vrijwel	  elk	  onderdeel	  van	  een	  beest	  drogen	  en	  ze	  eten	  
het	  wel,	  maar	  katten	  (en	  vooral	  Somali’s)	  zijn	  heel	  wat	  kieskeuriger.	  Ik	  probeerde	  repen	  
rundvlees,	  lamshart	  en	  kipfilet	  in	  diverse	  dikten.	  De	  uitkomst	  was	  enigszins	  verrassend.	  Er	  
valt	  toch	  ook	  echt	  geen	  peil	  te	  trekken	  op	  die	  apen,	  want	  vers	  rundvlees	  rukken	  ze	  normaal	  
gezien	  van	  mijn	  bord	  af,	  maar	  voor	  de	  gedroogde	  versie	  haalden	  ze	  hun	  	  neus	  op.	  Het	  
lamshart	  vond	  wel	  genade	  in	  hun	  ogen,	  maar	  dat	  vond	  ik	  weer	  een	  beetje	  erg	  doordringend	  
ruiken	  terwijl	  het	  gedroogd	  wordt	  en	  ook	  daarna	  ziet	  het	  er	  niet	  erg	  appetijtelijk	  uit.	  Kipfilet	  
was	  een	  groot	  succes	  op	  alle	  fronten.	  Makkelijk	  te	  snijden,	  vooral	  als	  het	  nog	  half	  bevroren	  
is.	  Dan	  kun	  je	  mooie	  rechte	  plakken	  maken	  en	  de	  dikte	  goed	  doseren.	  	  
Ik	  kreeg	  ook	  de	  tip	  om	  kleine	  balletjes	  te	  maken	  van	  KVV	  en	  die	  te	  drogen.	  Dat	  viel	  gelukkig	  
eveneens	  in	  de	  smaak.	  Ik	  geef	  tegenwoordig	  meestal	  Darf,	  een	  biologisch	  vers	  voer	  dat	  wat	  
grover	  is	  gemalen	  dan	  de	  gemiddelde	  voeders;	  dat	  werkt	  ook	  goed	  om	  te	  drogen.	  

	  
De	  droogtijd	  die	  ik	  gewoonlijk	  aanhoud	  is	  tien	  uur	  bij	  een	  
temperatuur	  van	  70	  graden.	  Als	  een	  stukje	  vlees	  makkelijk	  
breekt,	  dan	  is	  het	  meestal	  voldoende	  gedroogd.	  Je	  kunt	  het	  
dan	  gewoon	  een	  aantal	  weken	  in	  een	  doos	  buiten	  de	  
koelkast	  bewaren.	  Gaat	  de	  boel	  schimmelen,	  dan	  weet	  je	  
dat	  je	  niet	  lang	  genoeg	  gedroogd	  hebt	  en	  zul	  je	  de	  tijden	  
aan	  moesten	  passen.	  Bij	  mij	  is	  dan	  nog	  nooit	  gebeurd,	  ze	  
hebben	  het	  veel	  te	  gauw	  op.	  
Er	  is	  een	  aantal	  specifieke	  droogovens	  op	  de	  markt,	  
waaronder	  van	  het	  Zwitserse	  Stockli	  (degelijk,	  maar	  duur)	  

en	  Bomann,	  die	  een	  fractie	  van	  de	  prijs	  kost.	  Ze	  worden	  meestal	  met	  drie	  stapelbare	  
roosters	  geleverd.	  Je	  kunt	  er	  meer	  bij	  kopen,	  maar	  dan	  moet	  je	  wel	  gaan	  rouleren	  tijdens	  het	  
drogen	  om	  de	  heten	  lucht	  voldoende	  op	  alle	  plaatsen	  te	  laten	  doordringen.	  Op	  drie	  roosters	  
kan	  ik	  één	  tot	  anderhalve	  kilo	  vlees	  per	  keer	  kwijt.	  Een	  korte	  zoektocht	  op	  internet	  levert	  
genoeg	  informatie	  op.	  Wie	  geen	  zin	  heeft	  in	  de	  extra	  uitgave	  of	  in	  nog	  een	  sta-‐in-‐de-‐weg	  in	  
de	  keuken	  kan	  ook	  een	  gewone	  oven	  gebruiken.	  



	  
De	  eerste	  keer	  had	  ik	  nog	  niet	  goed	  door	  hoezeer	  het	  vlees	  
krimpt	  als	  het	  droogt,	  dus	  werden	  de	  plakjes	  wat	  erg	  dun.	  
Daar	  ik	  ook	  graag	  wil	  dat	  hun	  gebit	  er	  baat	  bij	  heeft,	  moest	  het	  
dus	  wat	  dikker,	  maar	  weer	  niet	  zo	  dik	  als	  de	  Carnibest.	  Ik	  ben	  
uitgekomen	  op	  ongeveer	  3-‐5	  mm	  dik.	  Dat	  geeft	  ze	  genoeg	  
werk,	  maar	  weer	  niet	  zoveel	  dat	  ze	  de	  handdoek	  meteen	  in	  de	  
ring	  gooien.	  Hebben	  jullie	  trouwens	  ook	  gemerkt	  hoe	  
verwend	  die	  mormels	  van	  ons	  zijn?	  Mijne	  in	  ieder	  geval	  wel.	  
Als	  het	  even	  niet	  lukt	  gaan	  ze	  er	  meteen	  van	  uit	  dat	  jij	  er	  wel	  
een	  oplossing	  voor	  hebt.	  Als	  Flavia	  een	  stuk	  uit	  haar	  bek	  laat	  
vallen	  gaat	  ze	  mij	  zitten	  aankijken	  of	  ik	  het	  maar	  even	  voor	  haar	  op	  wil	  rapen.	  Zou	  je	  ze	  niet?	  
Tegenwoordig	  hebben	  ze	  bij	  mij	  een	  vast	  kipstokjesuur	  ingesteld.	  Rond	  een	  uur	  of	  elf	  ‘s	  
ochtends	  begint	  Flavia	  om	  me	  heen	  te	  draaien	  en	  kopjes	  te	  geven.	  Als	  dat	  niet	  meteen	  
werkt,	  roept	  ze	  haar	  maat	  Momo	  erbij	  en	  gaan	  ze	  met	  zijn	  tweetjes	  voor	  me	  zitten	  en	  staren	  
me	  onafgebroken	  aan,	  totdat	  ik	  het	  licht	  heb	  gezien.	  Nardi	  verlaagt	  zich	  niet	  tot	  dergelijke	  
terreur.	  Hij	  weet	  dat	  hij	  toch	  wel	  krijgt.	  ’s	  Middags	  proberen	  ze	  het	  nog	  een	  keer,	  meestal	  
met	  succes,	  en	  ’s	  avonds	  weer,	  maar	  die	  vlieger	  gaat	  niet	  op.	  	  
	  
DUBIEUZE	  RELATIE	  
	  
We	  zijn	  gek	  op	  dieren,	  in	  veel	  opzichten.	  In	  Natuurmuseum	  Brabant	  in	  Tilburg	  nemen	  ze	  de	  –	  
soms	  dubieuze	  –	  relatie	  tussen	  mens	  en	  dier	  onder	  de	  loep.	  De	  tentoonstelling	  ‘Dier	  of	  
Ding’?	  laat	  tal	  van	  mens-‐dier-‐relaties	  zien,	  zowel	  in	  de	  bio-‐industrie	  als	  in	  huis.	  Dat	  is	  leuk	  en	  
leerzaam,	  ook	  voor	  de	  kleinkinderen,	  want	  er	  is	  veel	  interactiviteit.	  Zo	  kunt	  u	  met	  het	  
Dieren-‐dilemma-‐spel	  ‘meten’	  in	  hoeverre	  u	  het	  dier	  als	  dier	  ziet,	  of	  als	  ding.	  	  
Deze	  tentoonstelling	  is	  tot	  en	  met	  29	  april	  2012	  
http://www.dierofding.nl/	  
	  
(Bron:	  Magazine	  Plus)	  
	  



FELIPEDIA	  
	  

	  
	  
In	  navolging	  van	  de	  Nederlandstalige	  Wikipedia	  komt	  er	  hopelijk	  ook	  van	  deze	  een	  
Nederlandse	  versie.	  
	  
OPROEP	  FOTO’S	  VAN	  ABYSOM’S	  IN	  ‘PAASSFEER’	  
Stuur	  ze	  naar	  redactie@raskan.nl	  



HCM2	  BIJ	  DE	  ABESSIJN	  EN	  SOMALI	  -‐	  VERVOLG	  
Door	  Suzan	  Meijer-‐Miedema	  
	  
HCM2	  wordt	  met	  onmiddellijke	  ingang	  niet	  meer	  getest!	  
In	  de	  vorige	  nieuwsbrief	  was	  te	  lezen	  over	  de	  zorgelijke	  situatie	  die	  was	  ontstaan	  door	  de	  
positieve	  HCM2-‐testen	  in	  het	  combinatiepakket	  erfelijke	  ziekten	  via	  het	  Van	  Haeringen	  
Laboratorium	  (VHL).	  Om	  maar	  meteen	  met	  het	  goede	  nieuws	  te	  beginnen	  –	  het	  VHL	  heeft	  
onlangs	  deze	  test	  voor	  alle	  kattenrassen	  met	  onmiddellijke	  ingang	  uit	  hun	  pakket	  gehaald.	  Er	  
is	  herhaaldelijk	  contact	  met	  dit	  laboratorium	  geweest	  en	  dhr.	  van	  Haeringen	  heeft	  zelfs	  de	  
moeite	  genomen	  me	  te	  bellen	  om	  zo	  over	  dit	  probleem	  van	  gedachten	  te	  kunnen	  wisselen.	  
Het	  was	  overduidelijk	  dat	  deze	  uitslagen	  niet	  correct	  waren	  maar	  dit	  bewijzen	  zou	  voor	  de	  
fokkers	  erg	  kostbaar	  worden.	  Daarbij	  is	  het	  de	  omgekeerde	  wereld;	  de	  wetenschap	  behoort	  
een	  test	  te	  valideren	  en	  niet	  wij.	  Mijn	  verzoek	  betrof	  alleen	  het	  veranderen	  van	  het	  begrip	  
rasonafhankelijk	  bij	  de	  combi-‐test	  in	  rasafhankelijk	  of	  rasspecifiek.	  
	  
Blijvende	  schade	  
Wat	  een	  opluchting:	  niemand	  die	  meer	  hoeft	  te	  denken	  dat	  zijn	  dier	  zal	  gaan	  overlijden	  aan	  
de	  hartziekte	  HCM2	  én	  niemand	  meer	  die	  onnodig	  zijn	  dier	  uit	  de	  fokkerij	  hoeft	  terug	  te	  
trekken.	  Helaas	  zijn	  er	  wel	  gevallen	  bekend	  dat	  mensen	  hun	  fokdier	  al	  om	  deze	  reden	  
hebben	  laten	  castreren.	  Zeker	  bij	  de	  numeriek	  kleine	  rassen	  en	  wanneer	  het	  dier	  afkomstig	  
is	  uit	  de	  exclusievere	  bloedlijnen	  heeft	  dit	  verlies	  aan	  genetische	  variatie	  blijvende	  schade	  
aangericht.	  	  
	  
Raskruisingen	  
Toch	  is	  deze	  test	  een	  heel	  waardevol	  instrument	  voor	  de	  totale	  Catfancy.	  Juist	  omdat	  
rasspecifieke	  én	  niet-‐rasspecifieke	  testen	  in	  één	  voordelig	  pakket	  van	  55	  euro	  zitten.	  De	  
raskattenfokkerij	  is	  zo	  anders	  dan	  die	  van	  de	  honden.	  Daar	  hebben	  de	  rassen	  vaak	  een	  
eeuwenlange	  geschiedenis	  van	  selectie	  binnen	  één	  bestand.	  De	  raskatfokkerij	  is	  niet	  alleen	  
veel	  jonger	  -‐	  de	  Abessijn	  is	  met	  zijn	  start	  medio	  1880	  	  een	  van	  de	  oudste	  rassen	  -‐	  maar	  kent	  
vooral	  de	  traditie	  te	  kruisen	  met	  andere	  rassen	  om	  een	  bepaalde	  kleur	  of	  aftekening	  te	  
kunnen	  gaan.	  Dit	  is	  dé	  manier	  om	  ook	  de	  erfelijke	  ziektes	  van	  die	  andere	  rassen	  binnen	  te	  
halen.	  Er	  is	  in	  de	  CatFancy	  dan	  ook	  sprake	  van	  een	  levendige	  wederzijdse	  uitwisseling.	  
Andere	  rassen	  die	  ooit	  de	  kleur	  cinnamon	  (sorrel)	  en	  tabby	  via	  ons	  ras	  hebben	  
binnengehaald	  hebben	  ook	  onze	  vorm	  van	  PRA	  geïmporteerd	  maar	  kenden	  nog	  geen	  traditie	  
om	  hierop	  te	  gaan	  testen.	  Gelukkig	  kan	  dit	  nu	  wel	  en	  iedere	  kat	  die	  door	  deze	  test	  niet	  zijn	  
gezichtsvermogen	  hoeft	  te	  verliezen,	  is	  er	  één!	  
	  
Loos	  alarm	  
Helaas	  is	  lang	  niet	  voor	  iedere	  kwaal	  met	  een	  erfelijke	  basis	  een	  DNA-‐test	  beschikbaar	  en	  
dhr.	  van	  Haeringen	  vertelde	  dan	  ook	  tijdens	  het	  telefoongesprek	  dat	  het	  de	  vraag	  of	  dit	  ooit	  
gaat	  lukken.	  Vooral	  HCM	  is	  een	  heel	  groot	  probleem	  bij	  heel	  veel	  rassen.	  Daar	  zijn	  erg	  veel	  
nog	  ontestbare	  varianten	  van	  in	  omloop.	  Wij	  mogen	  ons	  gelukkig	  prijzen	  dat	  de	  HCM2-‐
uitslagen	  loos	  alarm	  waren	  en	  dat	  HCM	  iets	  heel	  zeldzaams	  bij	  de	  Abessijn	  en	  Somali	  is.	  	  
	  
E.R.o.’S	  
Een	  uiterste	  terughoudendheid	  bij	  raskruisingen	  om	  te	  voorkomen	  dat	  er	  ernstige	  kwalen	  
worden	  geïmporteerd	  en	  extra	  zorgvuldige	  monitoring	  van	  die	  lijnen	  waar	  al	  andere	  rassen	  



in	  aanwezig	  zijn,	  is	  heel	  belangrijk.	  Het	  wel	  en	  wee	  blijven	  volgen	  van	  de	  ex-‐fokdieren,	  hun	  
behaalde	  leeftijden	  vermelden	  in	  E.R.o.’S,	  het	  Electronic	  Registration	  of	  Somalis	  van	  Jacques	  
le	  Renard,	  kan	  hierbij	  heel	  nuttig	  zijn.	  Als	  bijv.	  te	  achterhalen	  is	  dat	  een	  bepaalde	  dekkater	  
die	  de	  vreemde	  genen	  van	  een	  ander	  ras	  meebracht	  minstens	  18	  jaar	  oud	  geworden	  is	  dan	  
hoeft	  niemand	  meer	  bang	  te	  zijn	  dat	  er	  via	  die	  lijn	  een	  ernstige	  dominante	  kwaal	  het	  ras	  is	  
binnengekomen.	  
	  
DAAROM	  HETEN	  ZOVEEL	  KATERS	  NORTON	  
Door	  Suzan	  Meijer-‐Miedema	  

	   	   	  
Ik	  had	  de	  boekjes	  over	  de	  kater	  Norton	  nooit	  gelezen.	  Het	  was	  voor	  mij	  als	  kattenliefhebster	  
die	  vooral	  kiest	  voor	  gezondheid,	  Norton	  is	  een	  Scottisch	  Fold,	  een	  kattenras	  dat	  een	  hoog	  
risico	  heeft	  op	  pijnlijke	  gewrichtsproblemen,	  en	  veiligheid,	  Norton	  mocht	  zelfs	  tijdens	  een	  
vakantie	  in	  Parijs	  het	  raam	  uit,	  over	  de	  daken,	  wel	  even	  slikken	  maar	  Nortons	  baasje	  Peter	  
Gethers	  is	  echt	  gek	  op	  zijn	  kat	  en	  schrijft	  vol	  liefde	  over	  hem.	  Twee	  deeltjes	  wist	  hij	  te	  vullen	  
met	  hun	  avontuurlijke	  samenleven.	  Het	  was	  zijn	  bedoeling	  om	  het	  daarbij	  te	  laten	  ook	  
omdat	  Norton	  wat	  ouder	  en	  minder	  avontuurlijk	  was	  geworden.	  Dat	  derde	  deel	  moest	  
echter	  wel	  geschreven	  worden	  omdat	  Norton	  zijn	  gezondheid	  verloor.	  Peter	  Gethers	  had	  er	  
alles	  voor	  over	  om	  Norton	  weer	  in	  een	  zo	  goed	  mogelijke	  gezondheid	  te	  kunnen	  krijgen	  en	  
te	  houden.	  Norton	  kreeg	  nierfalen,	  een	  kattenkwaal	  die	  behoorlijk	  vaak	  voorkomt.	  Wij	  
hebben	  met	  onze	  katten	  hier	  veel	  geluk	  mee	  gehad.	  Misschien	  wel	  doordat	  onze	  dieren	  zo	  
natuurlijk	  mogelijk	  mogen	  eten	  en	  zo	  weinig	  mogelijk	  de	  gebruikelijke	  brokjes	  en	  blikjes	  
krijgen.	  Die	  worden	  alleen	  gebruikt	  als	  tussendoortje	  en	  de	  blikjes	  zijn	  ideaal	  om	  te	  mengen	  
met	  echt	  vlees	  dat	  van	  nature	  niet	  sterk	  genoeg	  ruikt	  voor	  katten	  die	  verslaafd	  zijn	  geraakt	  
aan	  de	  geur-‐	  en	  smaakstoffen	  van	  het,	  de	  laatste	  dertig	  jaar,	  zeer	  gangbare	  katten	  eten.	  
De	  keren	  dat	  een	  oudere	  kat	  van	  ons	  wel	  bij	  de	  seniorencheck	  een	  verminderde	  nierfunctie	  
had,	  gaven	  we	  die	  kat	  dagelijks	  Fortekor	  en	  al	  deze	  katten	  zijn	  jaren	  later	  pas	  overleden	  aan	  
een	  andere	  ouderdomskwaal.	  Helaas	  heeft	  nu	  onze	  Sijntje	  nierfalen.	  Jonger	  en	  erger	  dan	  we	  
ooit	  bij	  onze	  andere	  katten	  hebben	  gezien	  maar	  volgens	  onze	  dierenarts	  is	  haar	  nierkwaal	  
anders	  en	  helpt	  Fortekor	  hier	  niet	  bij.	  De	  diagnose	  werd	  anderhalf	  jaar	  geleden	  gesteld	  en	  
Sijntje	  ziet	  er	  nog	  steeds,	  net	  als	  eerder,	  uit	  om	  door	  een	  ringetje	  te	  halen.	  	  
Dat	  wij	  niet	  in	  de	  dieetvoeders	  geloven,	  moge	  duidelijk	  zijn	  gezien	  de	  alinea	  hierboven.	  Dus	  
katten	  die	  hier	  een	  verminderde	  nierfunctie	  krijgen,	  krijgen	  evengoed	  het	  hun	  vertrouwde	  
voer,	  o.a.	  rauw	  vlees,	  gekookte	  vis,	  hart	  en	  voor	  hun	  gebit	  zelf	  gedroogd	  vlees.	  Vooral	  de	  
gemalen	  soorten	  kant-‐en-‐klaar-‐voeders	  als	  Carnibest	  zijn	  ideaal	  om	  er	  extra	  vocht	  door	  te	  
mengen.	  Dit	  is	  altijd	  goed	  voor	  hun	  gezondheid	  en	  nu	  helemaal	  voor	  Sijntje.	  



Mijn	  grootste	  angst	  was	  altijd	  dat	  een	  dier	  van	  ons	  door	  suikerziekte	  tweemaal	  daags	  
injecties	  of	  een	  dat	  een	  nierpatiënt	  vochtinfusen	  moest	  gaan	  krijgen.	  Ik	  griezel	  al	  wanneer	  er	  
een	  naald	  in	  een	  dier	  gestoken	  wordt	  en	  zelfs	  nepoperaties	  op	  tv	  kan	  ik	  niet	  zien.	  Maar	  de	  –	  
soms	  humoristische	  -‐	  manier	  waarop	  het	  baasje	  van	  Norton	  zich	  door	  deze	  situatie	  van	  leren	  
je	  kat	  zelf	  vochtinfusen	  te	  geven,	  heen	  heeft	  geslagen,	  zijn	  wanhoop	  en	  hoop	  heeft	  
beschreven,	  én	  zijn	  praktische	  tips,	  zijn	  voor	  mij	  reden	  dat,	  mocht	  het	  ooit	  op	  mijn	  weg	  
komen	  dat	  ik	  mijn	  kat	  kán	  redden,	  meer	  kwaliteit	  en	  kwantiteit	  van	  leven	  kan	  geven,	  ik	  
ervoor	  zal	  gaan!	  	  
	  
Kattenluikje	  
In	  datzelfde	  derde	  deel	  over	  Norton	  stond	  ook	  een	  aantal	  Haiku’s	  waarvan	  ik	  u	  deze	  niet	  wil	  
onthouden:	  
Wil	  naar	  buiten	  toe.	  
O	  nee!	  Help!	  Ik	  ben	  buiten!	  
Laat	  me	  weer	  binnen!	  
	  
Uit:	  De	  kat	  met	  het	  eeuwige	  leven,	  de	  laatste	  avonturen	  van	  Norton,	  de	  volmaakte	  kat	  en	  
zijn	  onvolmaakte	  baas,	  Peter	  Gethers	  
	  

Het	  luikje	  in	  onze	  kattenkamer	  naar	  het	  balkonrennetje	  toe	  
had	  het	  te	  zwaar	  verduren	  gehad	  maar	  daardoor	  kon	  wel	  deze	  
foto	  van	  de	  toen	  nog	  jonge	  Jack	  (IC	  Van	  Doekosjka’s	  Spring	  
Jumper)	  gemaakt	  worden.	  
De	  uitvinding	  van	  het	  kattenluikje	  is	  voor	  kattenvrienden	  bijna	  
te	  vergelijken	  met	  de	  uitvinding	  van	  het	  wiel.	  Het	  leuke	  van	  
Raskan	  digitaal	  is	  dat	  aanvullende	  informatie	  met	  een	  druk	  op	  
de	  link	  tevoorschijn	  gehaald	  kan	  worden.	  
Hoe	  het	  precies	  zit	  met	  dat	  kattenluikje:	  
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kattenluikje	  

	  
BUITENLANDSE	  SHOWSUCCESSEN	  
	  
Isselburg	  
Zoals	  aangekondigd	  in	  de	  Raskan	  Digitaal	  nr.	  2	  -‐	  2011	  organiseerde	  de	  DEKZV.e.V.	  op	  21	  en	  
22	  januari	  2012	  een	  show	  in	  Isselburg,	  vlak	  over	  de	  grens.	  Nederland	  was	  daar	  op	  Abessijn	  
gebied	  wederom	  goed	  vertegenwoordigd,	  er	  kwamen	  namelijk	  alleen	  maar	  Nederlandse	  
Abessijnen	  uit	  op	  deze	  show.	  Die	  daar	  ook	  nog	  eens	  erg	  succesvol	  waren.	  
	  
ABY	  n	  –	  Abessijn	  wildkleur	  	  
	  



	  

Klasse	  3	  –	  Groot	  Internationale	  
Kampioensklasse	  katers	  (CACS)	  
GIC	  Valandil’s	  Delightful	  Jingles	  JW	  CACS	  
BIV	  NOM	  (za)	  CACS	  BIV	  NOM	  (zo)	  
MU.L08.ABY.003.3	  
Geboortedatum:	  02-‐10-‐2007	  
SC	  Des	  Entrechats	  Be	  Happy	  (ABY	  o)	  X	  Nana	  
of	  Wonderlove	  (ABY	  n)	  
Fokker/Eigenaar:	  A.M.	  Ebbers-‐Harsveld	  
	  

Klasse	  9	  –	  Open	  Klasse	  poezen	  (CAC)	  
Jethro’s	  Nigiste	  Saba	  CAC	  NOM	  (za)	  
FE.L11.ABY.001.1	  
WW11	  SC	  Brunnbäcken’s	  Pedram	  DSM	  DVM	  
(ABY	  n)	  X	  SC	  Jethro’s	  Sinja	  Moça	  (ABY	  n)	  
Fokker/Eigenaar:	  T.	  Otte	  
	  

	  

	  

Klasse	  11	  –	  Juniorklasse	  6	  –	  10	  maanden	  
katers	  
Des	  Entrechats	  Great	  Ball	  of	  Fire	  U1	  NOM	  
(zo)	  
LOOF	  2011.8987	  
Geboortedatum:	  12-‐04-‐2011	  
Difference’s	  Eyes	  of	  the	  Tiger	  (ABY	  n)	  X	  Des	  
Entrechats	  Discobitch	  (ABY	  n)	  
Fokker:	  J.M.	  Lagarde/Eigenaar:	  A.M.	  Ebbers-‐
Harsveld	  
	  

ABY	  o	  –	  Abessijn	  sorrel	  
	  
Klasse	  5	  –	  Internationale	  Kampioensklasse	  
poezen	  (CAGCIB)	  
IC	  Jethro’s	  Carmen	  Kahlo	  CAGCIB	  NOM	  (zo)	  
FE.L10.ABY.014.2	  
GIC	  Berenetto	  Banderas	  (ABY	  n)	  X	  SC	  
Jethro’s	  Frida	  Kahlo	  (ABY	  o)	  
Fokker/Eigenaar:	  T.	  Otte	  
	  

	  

Foto’s	  door	  Deutscher	  Edelkatzen	  Züchterverband	  
	  
	  
	  

	  



FRISKIES®	  GAMES	  VOOR	  KATTEN	  

 

Alsof	  een	  app	  niet	  al	  modern	  genoeg	  is,	  nu	  zijn	  er	  ook	  apps	  voor	  onze	  katten.	  Uiteraard	  heeft	  
de	  Raskan	  redactie	  dat	  onmiddellijk	  uitgetest	  op	  een	  van	  de	  poezen	  en	  ik	  denk	  dat	  de	  foto	  
voldoende	  zegt…	  

App:	  Frieskies®	  JitterBug	  –	  a	  game	  for	  cats	  	  (gratis)	  

Hoe	  goed	  het	  is	  voor	  je	  iPad	  scherm	  durf	  ik	  niet	  te	  zeggen.	  	  Nog	  even	  en	  je	  Somaby	  zit	  	  als	  je	  
weg	  bent	  voor	  de	  computer	  en	  bestelt	  lekkere	  hapjes	  en	  speeldgoed	  online	  …	  

	  



SHOWUITSLAGEN	  
15-‐1-‐2012	  HAARLEM	  &	  12-‐2-‐2012	  GORREDIJK	  

	  
Felikat	  
15-‐1-‐2012	  Haarlem	  
Keurmeesters:	  
A.	  de	  Bruijn	  	   	   SOM	  os	  
I.	  Pruchniak	  	   	   ABY	  n,	  SOM	  n,	  SOM	  o	  
S.	  Bruin	  	   	   ABY	  o,	  SOM	  ns	   	  
A.	  Shchukin	   	   SOM	  a	  
	  

ABY	  o	  –	  Abessijn	  sorrel	  
Klasse	  5	  –	  Internationale	  Kampioensklasse	  
poezen	  (CAGCIB)	  
IC	  Jethro's	  Carmen	  Kahlo	  CAGCIB	  BIS	  
FE.L10.ABY.014.2	  	  
Geboortedatum:	  27-‐11-‐10	  
GIC	  Berenetto	  Banderas	  (ABY	  n)	  X	  SC	  
Jethro’s	  Frida	  Kahlo	  (ABY	  o)	  
Fokker/Eigenaar:	  T.	  Otte	  

ABY	  n	  –	  Abessijn	  wildkleur	  
Klasse	  5	  –	  Internationale	  Kampioensklasse	  
poezen	  (CAGCIB)	  
IC	  Diamond	  aus	  Abusir	  CAGCIB	  
MU.L09.ABY.022.3	  	  
Geboortedatum:	  13-‐6-‐09	  
Ohio	  aus	  Abusir	  (ABY	  n)	  X	  Nectar	  aus	  Abusir	  
(ABY	  n)	  	  
Fokker:	  C.	  Kappel/Eigenaar:	  I.	  Nuijten	  

Klasse	  9	  –	  Internationale	  Kampioensklasse	  
poezen	  (CAGCIB)	   	  
CH*	  Detrevande’s	  Fortune	  Cooky	  U2	  	  
MU.L10.ABY.009.1	  
Geboortedatum:	  27-‐4-‐10	  
V:	  SC/GC*	  Clarion	  Little	  Man	  Tate	  of	  
Detrevande	  DVM	  DSM	  (ABY	  n)	  X	  CH/CH*	  
Highgaitpaws	  I'm	  Ivy	  of	  Detrevande	  (ABY	  n)	  
Fokker/Eigenaar:	  A.A.S.	  van	  Elmpt	  

IC	  Jethro's	  Cassandra	  Kahlo	  ABS	  
FE.L10.ABY.014.1	  	  
Geboortedatum:	  27-‐11-‐10	  
GIC	  Berenetto	  Banderas	  (ABY	  n)	  X	  SC	  
Jethro’s	  Frida	  Kahlo	  (ABY	  o)	  
Fokker/Eigenaar:	  T.	  Otte	  

Van	  de	  Walvoorts	  Annabelle	  ABS	  
MU.L11.ABY.002.1	  	  
Geboortedatum:	  12-‐12-‐10	  
Marica	  Amarillo	  on	  Fire	  (ABY	  o)	  X	  Van	  de	  
Walvoorts	  Belly-‐Dance	  (ABY	  n)	  
Fokker:	  H.	  Walvoorts/Eigenaar:	  R.	  
Boelhouwer	  

Klasse	  7	  –	  Internationale	  Kampioensklasse	  
katers	  (CACIB)	  
CH	  Highgaitpaws	  Seuss	  of	  Detrevande	  
CACIB	  NOM	  
CFA	  0380-‐1714764	  
Geboortedatum:	  22-‐10-‐10	  
Vildt	  Zipper	  pa	  Detrevande	  (ABY	  n)	  X	  
Zinfelmax	  Torrontes	  of	  Highgaitpaws	  (ABY	  o)	  
Fokker:	  M.	  Condon/Eigenaar:	  A.A.S.	  van	  
Elmpt	  

Britt	  van	  de	  Aalstreep	  CAC	  
FE.L10.ABY.020.2	  
Geboortedatum:	  23-‐12-‐10	  
Riverfern	  Sangiovese	  (ABY	  o)	  X	  GIC	  Gitacho's	  
Sweet	  Sally	  (ABY	  n)	  
Fokker/Eigenaar:	  M.	  Springvloed-‐
Schneijderberg	  
	  

Klasse	  11	  –	  Junior	  klasse	  6	  –	  10	  maanden	  
katers	  
Affranchi's	  Wylth	  Ziggy	  ABS	  
MU.L11.ABY.020.2	  
Geboortedatum:	  18-‐8-‐11	  
IC	  Affrachi's	  Wylth	  Parcival	  (ABY	  n)	  X	  GIC	  
Amrita	  d'Affranchi	  (SOM	  o)	  
Fokker/Eigenaar:	  I.	  Nuijten	  

Klasse	  11	  –	  Junior	  Klasse	  6	  -‐	  10	  maanden	  
poezen	  
Solarian	  Sherazad	  U1	  	   	   	   	  
ANFI	  LO	  104165	   	   	   	   	  
Geboortedatum:	  29-‐3-‐11	  
IC	  Bugatti	  aus	  Abusir	  JW	  (ABY	  o)	  X	  Solarian	  
Queenie	  (ABY	  n)	  
Fokker:	  C.	  Parodi/Eigenaar:	  L.	  Weimar-‐de	  
Beer	  



Klasse	  4	  –	  Groot	  Internationaal	  Premior	  
katers	  (CAPS)	   	   	   	  
GIP	  Lieverdan’s	  Nerus	  CAPS	  NOM	  –	  NOM	  
VETERANEN	  
FE.L01.ABY.020.2	  
Geboortedatum:	  17-‐11-‐01	  
Donna's	  Gandalf	  van	  de	  Ravottersgaarde	  
(ABY	  p)	  X	  Belphegor's	  Ruddy	  Amber	  (ABY	  n)	  
Fokker:	  C.	  Duursma/Eigenaar:	  M.	  
Springvloed-‐Schneijderberg	  

Klasse	  12	  –	  Kittenklasse	  3	  –	  6	  maanden	  
poezen	  
Red	  Rosa	  Des	  Lionceaux	  U1	  BIV	  NOM	  
MU.L11.ABY024.1	  	  
Geboortedatum:	  20-‐9-‐11	  
Riverfern	  Sangiovese	  (ABY	  o)	  X	  Fleur	  de	  La	  
Groutiere	  (ABY	  o)	  
Fokker:	  J.	  Wols/Eigenaar:	  J.H.	  van	  Houtum	  

SOM	  n	  –	  Somali	  wildkleur	  
Klasse	  3	  -‐	  Groot	  Internationaal	  
Kampioensklasse	  poezen	  (CACS)	  
GIC/NW’11	  Korfavori	  Tresca	  di	  Shirezah	  
CACS	  NOM	  
FE.L06.SOM.03.3	  	  
Geboortedatum:	  11-‐2-‐06	  	  	  	  	  	  
Kisompa's	  Casimiro	  (SOM	  n)	  X	  CH	  Silfescian	  
Lazy	  Lizzy	  (SOM	  n)	  	  	  
Fokker:	  S.	  de	  Lint/Eigenaar:	  S.	  Meijer-‐
Miedema	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

SOM	  a	  –	  Somali	  blauw	  
Klasse	  12	  –	  Kittenklasse	  3	  -‐	  6	  maanden	  
poezen	  
Silfescian	  Hera	  Noën	  U1	  	  
FE.L011.SOM.010.1	  
Geboortedatum:	  10-‐10-‐11	  
CH	  Silfescian	  Zagato	  (SOM	  n)	  X	  Elfi	  van	  
Abysila’s	  (SOM	  o)	  
Fokker/Eigenaar:	  S.	  Meijer-‐Miedema	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Klasse	  11	  –	  Junior	  Klasse	  6	  –	  10	  maanden	  
poezen	  
Chogla	  of	  Kilombero	  Valley	  U1	  
NCT	  2011-‐6087	  	  
Geboortedatum:	  3-‐4-‐11	  	  	  	  	  	  
Imhotep	  von	  Hammada	  el	  Hamra	  (SOM	  n)	  X	  
Anna	  Sifra	  of	  Kilombero	  Valley	  (SOM	  n)	  
Fokker:	  A.G.H.	  Duis	  van	  Schaik/Eigenaar:	  M.	  
de	  Graaf	  

SOM	  o	  –	  Somali	  sorrel	  
Klasse	  12	  –	  Kittenklasse	  3	  –	  6	  maanden	  
Silfescian	  Izzy	  Iggy	  iCat	  U1	  
FE.L011.SOM.011.4	  
Geboortedatum:	  11-‐10-‐11	  
CH	  Silfescian	  Zagato	  (SOM	  n)	  X	  Estra	  van	  
Abysila’s	  (SOM	  o)	  
Fokker/Eigenaar:	  S.	  Meijer-‐Miedema	  

Klasse	  2	  –	  Supreme	  Premiorklasse	  poezen	  
(HP)	  
SP/EC	  Unique	  van	  Bois	  le	  Duc	  HP	   	   	  
FE.L01.SOM.019.1	  	  
Geboortedatum:	  26-‐12-‐01	  	  	  	  	  	  
EP/EC	  Moonschea	  Sungolds	  Firesong	  (SOM	  
o)	  X	  Lorenza	  Ravenna	  Tesoro	  Turco	  (SOM	  n)	  	  
Fokker:	  R.	  van	  de	  Crommenacker/Eigenaar:	  
S.	  Meijer-‐Miedema	  

Klasse	  0	  –	  Hors	  Concoursklasse	  
Silfescian	  Hero	  Harley	  	  	  
FE.L011.SOM.010.3	  
Geboortedatum:	  10-‐10-‐11	  
CH	  Silfescian	  Zagato	  (SOM	  n)	  X	  Elfi	  van	  
Abysila’s	  (SOM	  o)	  
Fokker/Eigenaar:	  S.	  Meijer-‐Miedema	  

	  	   Silfescian	  Hero	  Haggis	  	  	  
FE.L011.SOM.010.2	  
Geboortedatum:	  10-‐10-‐11	  
CH	  Silfescian	  Zagato	  (SOM	  n)	  X	  Elfi	  van	  
Abysila’s	  (SOM	  o)	  
Fokker/Eigenaar:	  S.	  Meijer-‐Miedema	  



	  
Silfescian	  Izzy	  Iago	  	  	  
FE.L011.SOM.011.1	  
Geboortedatum:	  11-‐10-‐11	  
CH	  Silfescian	  Zagato	  (SOM	  n)	  X	  Estra	  van	  
Abysila’s	  (SOM	  o)	  
Fokker/Eigenaar:	  S.	  Meijer-‐Miedema	  

SOM	  os	  –	  Somali	  sorrelzilver	  
Klasse	  5	  –	  Internationale	  Kampioensklasse	  
katers	  (CAGCIB)	  
IC	  Van	  Doekosjka's	  Spring	  Jumper	  CAGCIB	  
FE.L09.SOM.002.2	  	  
Geboortedatum:	  4-‐8-‐08	  
Yo	  El	  Rey's	  Cool	  Charme	  (SOM	  os)	  X	  Van	  
Doekosjka's	  Yara	  Kathlena	  (SOM	  ns)	  	  
Fokker:	  H.	  Bruggink-‐Pennekamp/Eigenaar:	  S.	  
Meijer-‐Miedema	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Silfescian	  Izzy	  Guyenne	  	  	  
FE.L011.SOM.011.3	  
Geboortedatum:	  11-‐10-‐11	  
CH	  Silfescian	  Zagato	  (SOM	  n)	  X	  Estra	  van	  
Abysila’s	  (SOM	  o)	  
Fokker/Eigenaar:	  S.	  Meijer-‐Miedema	  

Mundikat	  
12-‐02-‐2012	  Gorredijk	  
Keurmeesters	  
S.	  Jones	   	   	   ABY	  n	  
D.	  Mastrangelo	   	   SOM	  n,	  ABY	  o	  
H.	  Reiter	   	   	   SOM	  os	  

Silfescian	  Izzy	  Sweet	  Iriska	  	  	  
Geboortedatum:	  10-‐10-‐11	  
CH	  Silfescian	  Zagao	  (SOM	  n)	  X	  Estra	  van	  
Abysila’s	  (SOM	  o)	  
Fokker/Eigenaar:	  S.	  Meijer-‐Miedema	  

ABY	  n	  –	  Abessijn	  wildkleur	  
Klasse	  5	  –	  Internationale	  Kampioensklasse	  
poezen	  (CAGCIB)	  
IC	  Jethro's	  Cassandra	  Kahlo	  CAGCIB	  BIV	  
NOM	  
FE.L10.ABY.014.1	  	  
Geboortedatum:	  27-‐11-‐10	  
GIC	  Berenetto	  Banderas	  (ABY	  n)	  X	  SC	  
Jethro’s	  Frida	  Kahlo	  (ABY	  o)	  
Fokker/Eigenaar:	  T.	  Otte	  

SOM	  ns	  –	  Somali	  zwartzilver	  
Klasse	  5	  –	  Internationale	  Kampioensklasse	  
poezen	  (CAGCIB)	  
IC	  Silfescian	  Shabanou	  Raiza	  CAGCIB	  
FE.L07.SOM.006.1	  	  
Geboortedatum:	  30-‐4-‐07	  	  	  	  	  	  
Van	  Doekosjka’s	  Gotic	  Star	  (SOM	  ns)	  X	  
Silfescian	  Kadima	  Kirana	  (ABY	  var	  ns)	  
Fokker/Eigenaar:	  S.	  Meijer-‐Miedema	  	  	  	  	  	  	  	  

Klasse	  7	  –	  Internationale	  Kampioensklasse	  
katers	  (CACIB)	  
CH	  Faby-‐Cats	  Giovanni	  CACIB	  
FD	  LO	  202500	  	  
Geboortedatum:	  1-‐2-‐11	  
Albatros	  aus	  Abusir	  (ABY	  n)	  X	  CH	  Faby-‐Cats	  
Athene	  (ABY	  o)	  
Fokker:	  M.	  Fabricius/L.J.	  Brugmans	  	  	  

Klasse	  9	  –	  Open	  Klasse	  poezen	  (CAC)	  
Eoyn	  Eir	  Byzoe	  CAC	  
FE.L011.SOM.001.4	  	  
Geboortedatum:	  19-‐1-‐11	  
Silfascian	  Xochipilli	  (SOM	  ns)	  X	  Yo	  el	  Rey’s	  
Bodile	  Busingye	  (SOM	  ns)	  
Fokker:	  M.O.	  Mees/Eigenaar:	  I.	  Enthoven	  

Klasse	  9	  –	  Open	  Klasse	  poezen	  (CAC)	  
Jethro's	  Nigiste	  Saba	  CAC	  	  
FE.L11.ABY.001.1	  	  
Geboortedatum:	  17-‐3-‐11	  
SC	  WW11	  Brunnbäcken’s	  Pedram	  DSM	  DVM	  
(ABY	  n)	  X	  SC	  Jethro's	  Sinja	  Moça	  (ABY	  n)	  
Fokker/Eigenaar:	  T.	  Otte	  

	  



	  
Klasse	  9	  –	  Open	  Klasse	  katers	  (CAC)	  
Jethro’s	  Negus	  CAC	  
FE.L11.ABY.001.2	  	  
Geboortedatum:	  17-‐3-‐11	  
SC	  WW11	  Brunnbäcken’s	  Pedram	  DSM	  DVM	  
(ABY	  n)	  X	  SC	  Jethro's	  Sinja	  Moça	  (ABY	  n)	  
Fokker/Eigenaar:	  T.	  Otte	  

Klasse	  12	  –	  Kittenklasse	  3	  –	  6	  maanden	  
Valandil’s	  Vigour	  of	  Vigo	  U1	  BIS	  
MU.L011.ABY.023.3	  
Geboortedatum:	  2-‐10-‐11	  
GIC	  Valandil’s	  Delightful	  Jingles	  JW	  (ABY	  n)	  X	  
Valandil’s	  Frenchtouch	  Fidèle	  (ABY	  o)	  
Fokker:	  A.M.	  Ebbers-‐Harsveld/Eigenaar:	  E.E.	  
Krabbe	  

ABY	  o	  –	  Abessijn	  sorrel	  
Klasse	  5	  –	  Internationale	  Kampioensklasse	  
poezen	  (CAGCIB)	  
IC	  Jethro's	  Carmen	  Kahlo	  ABS	  
FE.L10.ABY.014.2	  	  
Geboortedatum:	  27-‐11-‐10	  
GIC	  Berenetto	  Banderas	  (ABY	  n)	  X	  SC	  
Jethro’s	  Frida	  Kahlo	  (ABY	  o)	  
Fokker/Eigenaar:	  T.	  Otte	  

	  

Klasse	  7	  –	  Kampioensklasse	  poezen	  (CACIB)	  
CH	  Britt	  van	  de	  Aalstreep	  CACIB	  
FE.L10.ABY.020.2	  
Geboortedatum:	  23-‐12-‐10	  
Riverfern	  Sangiovese	  (ABY	  o)	  X	  GIC	  Gitacho's	  
Sweet	  Sally	  (ABY	  n)	  
Fokker/Eigenaar:	  M.	  Springvloed-‐
Schneijderberg	  

	  

Klasse	  11	  –	  Juniorklasse	  6	  –	  10	  maanden	  
katers	  
Abylicious	  Ari'eel	  U1	  BIV	  
MU.L011.ABY.013.3	  	  
Geboortedatum:	  8-‐6-‐11	  	  	  	  	  	  	  
Valandil's	  Magnificent	  Chuck	  (ABY	  n)	  X	  Faby-‐
Cats	  Evita	  (ABY	  n)	  
Fokker/Eigenaar:	  L.J.	  Brugmans	  

	  

	  
	  
	  
	  



FOTOREPORTAGE	  GORREDIJK	  
Met	  dank	  aan	  Harry	  Kuipers	  &	  Lammijne	  Redeker	  (UwKatopdeFoto.nl)	  voor	  het	  beschikbaar	  
stellen	  van	  de	  foto’s	  

	  
	  
SNEEUW	  ABYSOM’S	  
	  

	  



Door	  Harry	  Kuipers	  &	  Lammijne	  Redeker,	  Rudolphine	  Eggink,	  Suzan	  Meijer-‐Miedema	  &	  Myra	  
Rooselaar.	  

RASKANNER	  AAN	  HET	  WOORD	  	  
Door	  Liedeke	  Visser,	  cattery	  Pescador	  
  
Nadat	  onze	  laatste	  hond	  was	  overleden,	  wilden	  wij	  geen	  volgende	  hond	  meer	  maar	  wel	  ‘het	  
hondje’	  onder	  de	  katten,	  een	  Abessijn.	  Dat	  werd	  Elsa.	  Een	  pracht	  van	  een	  meid	  met	  een	  
heerlijk	  temperament.	  Wij	  hadden	  graag	  met	  haar	  een	  nestje	  Abessijnen	  willen	  fokken	  maar	  
pas	  nadat	  Elsa	  bij	  ons	  woonde,	  ontdekten	  we	  door	  een	  artikel	  over	  het	  variantschap	  dat	  Elsa	  
ook	  een	  Abessijn-‐variant	  was.	  Daar	  waren	  we	  in	  eerste	  instantie	  niet	  zo	  blij	  mee.	  De	  
voorlichting	  van	  sommige	  fokkers	  op	  dit	  gebied	  laat	  wel	  eens	  te	  wensen	  over.	  Omdat	  we	  ook	  
op	  de	  Somali	  vielen	  en	  de	  bijna	  even	  oude	  Roos	  ook	  als	  huisdier	  hadden	  gekregen,	  zagen	  we	  
wel	  de	  toegevoegde	  waarde	  van	  Elsa’s	  variantschap.	  Op	  voorstel	  van	  andere	  Somalifokkers	  
hebben	  we	  met	  Elsa	  zilvertjes	  gefokt	  en	  onze	  Annabel	  was	  daar	  een	  super	  voorbeeld	  van.	  Zo	  
mooi	  maar	  nog	  belangrijker,	  net	  zoals	  haar	  moeder	  liever	  dan	  lief!	  
Op	  de	  Felikattentoonstellingen	  ontdekten	  we	  dat	  er	  een	  nieuwe	  bemanning	  voor	  de	  
rasclubstand	  van	  Raskan	  werd	  gezocht	  en	  dat	  zijn	  wij	  gaan	  doen.	  	  

Vooral	  mijn	  helaas	  in	  2003	  overleden	  man	  Hans	  heeft	  zich	  
hier	  met	  hart	  en	  ziel	  voor	  ingezet.	  Informatie	  zoeken	  en	  
geven	  ging	  in	  die	  tijd	  heel	  anders.	  Het	  meeste	  ging	  via	  de	  
fokkers	  en	  het	  clubblad	  maar	  daarmee	  bereik	  je	  niet	  
iedereen.	  Voor	  de	  nieuwkomers	  onder	  de	  fokkers	  werden	  
brochures	  gemaakt,	  vaak	  samengesteld	  uit	  eerder	  
verschenen	  artikelen	  en	  zelfs	  een	  uitgebreide	  namenlijst	  

voor	  de	  kittens	  ontbrak	  niet.	  De	  stand	  voorzag	  ook	  in	  de	  behoefte	  van	  mensen	  die	  zich	  op	  
een	  kattententoonstelling	  kwamen	  oriënteren	  over	  de	  verschillende	  kattenrassen	  en	  
informatie	  over	  de	  karaktereigenschappen	  en	  gezondheid	  wilden	  vinden.	  En	  daarna	  
natuurlijk	  de	  fokkers.	  Daarvoor	  lag	  er	  een	  map	  waarin	  cattery’s	  zichzelf	  met	  een	  korte	  tekst	  
en	  foto’s	  in	  voorstelden.	  
Door	  het	  ontstaan	  van	  internet	  veranderde	  er	  heel	  veel.	  Men	  zoekt	  nu	  alle	  eerste	  informatie	  
via	  dit	  medium.	  Op	  de	  shows	  komt	  men	  nu	  vooral	  om	  de	  dieren	  in	  het	  echt	  te	  zien	  en	  evt.	  
om	  kennis	  te	  maken	  met	  de	  verschillende	  fokkers.	  	  
Toen	  het	  internettijdperk	  was	  aangebroken	  moest	  de	  rasclub	  natuurlijk	  ook	  een	  website	  
gaan	  krijgen	  en	  die	  heeft	  	  Hans	  gemaakt.	  Ook	  maakte	  hij	  een	  website	  voor	  onze	  eigen	  
cattery.	  Ook	  al	  wordt	  er	  niet	  meer	  door	  cattery	  Pescador	  gefokt,	  de	  website	  is	  nog	  wel	  
online.	  Alleen	  al	  de	  bouwtekeningen	  die	  Hans	  gemaakt	  heeft	  voor	  de	  mensen	  die	  hun	  katten	  
een	  veilig	  buitenleven	  willen	  bieden.	  Iedere	  kat	  die	  mede	  door	  deze	  ideeën	  niet	  verongelukt	  
maar	  wel	  van	  het	  buitenleven	  kan	  genieten,	  is	  me	  deze	  moeite	  waard.	  Hans	  heeft	  ook	  een	  
speciale	  werpkist	  en	  een	  veilige	  spartelbox	  gemaakt	  en	  de	  foto’s	  en	  bouwtekeningen	  ervan	  
op	  deze	  site	  gezet.	  Ik	  word	  nog	  regelmatig	  benaderd	  door	  mensen	  die	  wat	  meer	  informatie	  
willen	  naar	  aanleiding	  van	  de	  onderwerpen	  op	  de	  website.	  	  
In	  2003	  kwam	  de	  CD	  "25	  jaar	  Raskan"	  uit.	  Deze	  cd	  is	  samengesteld	  door	  Harry	  Blok,	  het	  
hoesontwerp	  is	  van	  Henk	  Janse	  en	  is	  uitgebracht	  door	  mijn	  Hans.	  Een	  gedeelte	  van	  de	  
opbrengst	  was	  bestemd	  voor	  DNA-‐PRA	  onderzoek.	  De	  DNA-‐testen	  om	  PRA	  te	  bestrijden	  is	  al	  
weer	  jaren	  mogelijk.	  In	  2003	  konden	  we	  van	  deze	  mogelijkheid	  alleen	  nog	  maar	  dromen.	  



Voor	  de	  echte	  liefhebbers	  die	  meer	  willen	  weten	  over	  de	  historie	  van	  het	  ras	  is	  deze	  CD	  bij	  
mij,	  tegen	  portokosten,	  te	  bestellen.	  
Onze	  website	  is	  echter	  sinds	  het	  overlijden	  van	  Hans	  in	  2003	  niet	  meer	  bijgewerkt.	  Dit	  was	  
echt	  zijn	  afdeling.	  Dat	  onze	  toenmalige	  katten	  er	  met	  een	  foto	  en	  een	  korte	  beschrijving	  op	  
deze	  site	  staan,	  is	  me	  ook	  heel	  dierbaar:	  http://members.chello.nl/j.visser08/pagina3.html	  
Alleen	  onze	  Kimberley	  ontbreekt	  op	  deze	  pagina	  en	  zij	  is	  nu	  de	  enige	  kat	  nog	  die	  mij	  
gezelschap	  houdt.	  Alle	  anderen	  zijn	  inmiddels	  helaas	  overleden.	  Als	  ik	  nu	  zo	  terug	  kijk	  op	  alle	  
die	  jaren	  die	  we	  hebben	  mogen	  delen	  met	  onze	  heerlijke	  Abessijn	  en	  Somali	  vriendjes	  kan	  ik	  
dat	  alleen	  maar	  doen	  met	  veel	  liefde	  en	  dankbaar	  zijn	  dat	  zij	  in	  ons	  leven	  kwamen.	  
Na	  het	  overlijden	  van	  Hans	  in	  2003	  bestond	  mijn	  gezinnetje	  uit	  zes	  poezen	  en	  een	  kater.	  
	  	  
Roepnaam	   Stamboom	   Geboren	   Overleden	  
	   	   	   	  

Roos	   Atalante's	  Danae	  van	  
Asklepios	   2-‐9-‐1992	   4-‐4-‐2003	  

Elsa	   Chambertin's	  Royal	  Katryn	   26-‐9-‐1992	   10-‐4-‐2004	  
Annabel	   Real	  Annabel	  van	  Pescador	  3-‐10-‐1996	   7-‐11-‐2007	  

Sofiane	   Danae's	  Sofiane	  van	  
Pescador	   20-‐11-‐1994	   15-‐2-‐2008	  

Ferona	   Csûkkatjama	  Ferona	   21-‐12-‐1996	   14-‐6-‐2009	  

Jupiter	   Wild-‐Jupiter	  van	  Talai	  
Mahal	   29-‐4-‐1994	   28-‐9-‐2009	  

Olivia	   Olivia	  F.	  van	  Pescador	   13-‐5-‐1998	   23-‐11-‐2009	  
Kimberley	   Pescador’s	  Kimberley	   2-‐5-‐2001	   	  
	  	  
Momenteel	  	  is	  Kimberley	  m'n	  steun	  en	  toeverlaat.	  In	  oktober	  2009	  is	  haar	  milt	  verwijderd	  
maar	  gelukkig	  doet	  ze	  het	  uitstekend.	  In	  de	  groep	  was	  ze	  vroeger	  altijd	  een	  beetje	  op	  zichzelf	  
maar	  sinds	  ze	  alleen	  is	  ze	  helemaal	  veranderd.	  We	  zijn	  nu	  innige	  maatjes.	  
Uit	  deze	  periode	  heb	  ik	  veel	  lieve	  mensen	  leren	  kennen	  met	  dezelfde	  passie	  voor	  dit	  
geweldige	  ras.	  Ook	  in	  de	  moeilijke	  periode	  voor	  en	  na	  Hans	  overlijden	  heb	  ik	  veel	  steun	  van	  
hun	  gehad.	  Inmiddels	  ben	  ik	  met	  pensioen	  al	  werk	  ik	  nog	  wel	  parttime.	  Wel	  zo	  gezellig	  voor	  
Kimberley	  	  en	  ik	  hoop	  dat	  zij	  nog	  lang	  bij	  me	  mag	  blijven.	  Een	  leven	  zonder	  een	  lieve	  Somali	  
of	  Abessijn	  om	  me	  heen	  kan	  ik	  me	  eigenlijk	  niet	  voorstellen.	  
  
 
GRATIS	  CAT-‐TV	  APP	  

Wie	  maar	  niet	  genoeg	  kan	  krijgen	  van	  leuke	  filmpjes	  
over	  katten,	  kan	  ze	  nu	  gemakkelijk	  terugvinden	  via	  een	  
gratis	  app.	  	  De	  nieuwe	  app	  Cat-‐TV	  is	  de	  centrale	  hub	  
geworden	  voor	  kattenfilmpjes	  op	  Youtube.	  Deze	  app	  
geeft	  je	  namelijk	  makkelijk	  en	  snel	  toegang	  tot	  alles	  
wat	  op	  youtube	  gepost	  wordt	  waar	  katten	  in	  voor	  
komen	  en	  geeft	  veel	  opties	  voor	  het	  snel	  zoeken	  op	  
bijvoorbeeld	  kattenras.	  
De	  app	  is	  nu	  te	  krijgen	  in	  de	  appstore	  voor	  helemaal	  
niets!	  



 
DRINKT	  UW	  KAT	  VOLDOENDE?	  
Tips	  voor	  de	  katteneigenaren	  van	  Royal	  Canin	  
	  
Alle	  levende	  wezens	  op	  aarde	  hebben	  water	  nodig	  om	  te	  overleven.	  Ook	  voor	  de	  kat	  is	  water	  
van	  levensbelang.	  Er	  staan	  echter	  maar	  weinig	  katteneigenaren	  stil	  bij	  de	  vraag:	  ‘Drinkt	  mijn	  
kat	  voldoende?’	  
	  
De	  kat,	  die	  bekend	   staat	  om	  haar	  kieskeurigheid,	   is	  ook	   in	  haar	   keuze	  voor	  waterbronnen	  
niet	  de	  makkelijkste.	  Het	  gaat	  haar	  niet	  alleen	  om	  de	  kwaliteit	  van	  het	  water,	  maar	  ook	  om	  
bijvoorbeeld	  de	  omgeving	  van	  de	  drinkplaats.	  	  
	  
De	  kat	  is	  een	  zeer	  hygiënisch	  dier	  en	  drinkt	  daarom	  graag	  vers	  water.	  En	  ‘vers’,	  daar	  heeft	  zij	  
‘echt	   de	   neus	   voor’.	   Sowieso	   drinken	   veel	   katten	   het	   liefst	   uit	   een	   druppelende	   kraan	   of	  
buiten	  uit	  de	  vijver.	  De	  meeste	  katten	  die	  ook	  veel	  buiten	  komen	  zullen	  daarom	  uit	  zichzelf	  
voldoende	   drinken.	   Maar	   is	   er	   geen	   vijver	   in	   de	   buurt	   of	   komt	   de	   kat	   nooit	   buiten,	   dan	  
moeten	  er	  voldoende	  waterbronnen	  in	  huis	  zijn	  te	  vinden.	  	  
	  
Een	   lopende	   kraan	   is	   voor	   de	   katteneigenaar	   waarschijnlijk	   geen	   ideale	   optie.	   Wel	   de	  
drinkbakjes.	  En	  het	  liefst	  in	  elke	  kamer	  één.	  Vele	  katten	  zijn	  namelijk	  impulsieve	  drinkers	  en	  
zullen	  graag	  gebruik	  maken	  van	  drinkgelegenheden	  die	  ze	  toevallig	  tegenkomen	  (buiten	  of	  in	  
het	  huis).	  	  
	  
Maar	  wat	   is	   nou	   eigenlijk	   een	   goed	   drinkbakje?	  Waarom	   is	   het	   zo	   belangrijk	   dat	   een	   kat	  
voldoende	  drinkt?	  Hoe	  kan	   ik	  ervoor	  zorgen	  dat	  de	  kat	  voldoende	  drinkt?	  Allemaal	  vragen	  
waar	  u	  antwoord	  op	  kunt	  geven	  wanneer	  u	  van	  onderstaande	  weetjes	  op	  de	  hoogte	  bent.	  
	  
WIST	  U	  DAT…	  
	  
…	   u	  het	  gebruik	  van	  kunststof	  bakjes	  het	  beste	  kunt	  vermijden?	  	  
Kunststof	  bakjes	  houden	  geuren	  vast	  waardoor	  de	  kat	  het	  water	  al	  snel	  niet	  vers	  genoeg	  vindt.	  
	  
…	   voldoende	  drinken	  zeer	  belangrijk	  is	  voor	  de	  gezondheid	  van	  uw	  kat?	  	  
Dit	  vermindert	  bijvoorbeeld	  de	  kans	  op	  blaasstenen.	  Blaasstenen	  kunnen	  ontstaan	  bij	  een	  verhoogde	  
concentratie	  van	  mineralen	  in	  de	  urine.	  In	  een	  geconcentreerde	  urine	  kunnen	  de	  mineralen	  namelijk	  
kristallen	   vormen	   die	   op	   hun	   beurt	   de	   basis	   zijn	   voor	   het	   ontwikkelen	   van	   blaasstenen.	   De	  
concentratie	  van	  de	  urine	  kan	  onder	  andere	  verlaagd	  worden	  door	  meer	  vocht	  op	  te	  nemen.	  U	  kunt	  
dit	  als	  het	  ware	  vergelijken	  met	  een	  klein	  beetje	  thee	  waarin	  suiker	  is	  opgelost.	  De	  suiker	  zien	  we	  in	  
dit	  geval	  als	  de	  mineralen	  en	  de	  thee	  als	  urine.	  Wanneer	  we	  steeds	  meer	  suiker	  toevoegen	  wordt	  de	  
thee	   (urine)	   steeds	   meer	   geconcentreerd	   en	   zal	   suiker	   op	   een	   gegeven	   moment	   niet	   eens	   meer	  
oplossen.	  Wanneer	  we	  weer	  wat	  extra	  thee	  in	  het	  kopje	  doen	  kan	  er	  weer	  nieuwe	  suiker	  (mineralen)	  
opgelost	  worden.	  Voldoende	  drinken	  vermindert	  op	  dezelfde	  wijze	  de	  kans	  op	  blaasstenen.	  	  
	  
…	   katten	  het	  liefst	  uit	  lage,	  brede	  bakjes	  drinken?	  	  	  
Ze	  vinden	  het	  namelijk	  niet	  prettig	  als	  de	  snorharen	  de	  randen	  van	  het	  bakje	  aanraken.	  



	  
…	   het	  drinkbakje	  het	  beste	  niet	  naast	  het	  voerbakje	  kan	  staan?	  	  
Het	   water	   neemt	   namelijk	   de	   geur	   van	   de	   voeding	   over.	   Dit	   is	  	  
onmerkbaar	   voor	   de	  mens,	  maar	   katten	   kunnen	   dat	   heel	   goed	   ruiken	   en	   zullen	   het	  water	  minder	  
graag	  drinken.	  	  
	  
…	   u	  naar	  de	  dierenarts	  moet	  als	  uw	  kat	  plotseling	  veel	  meer	  of	  minder	  gaat	  drinken?	  

Veel	  drinken	  en	  plassen,	  ook	  wel	  Polyurie/Polydipsie	   (PU/PD)	  genoemd,	  kan	  een	  medische	  
oorzaak	  zoals	  nierfalen	  of	  suikerziekte	  hebben.	  Wij	  adviseren	  dan	  ook	  om	  een	  dierenarts	  te	  
raadplegen.	  
De	  dierenarts	  kan	  mogelijk	  vragen	  hoeveel	  uw	  kat	  drinkt.	  U	  kunt	  dit	  meten	  door	  iedere	  keer	  
een	   bepaalde	   hoeveelheid	   water	   in	   de	   drinkbak	   te	   doen	   en	   bij	   het	   verversen	   te	   kijken	  
hoeveel	  water	  er	  nog	  over	  is.	  Zorg	  in	  dit	  geval	  er	  wel	  voor	  dat	  de	  kat	  niet	  elders	  kan	  drinken.	  
…	   het	  water	  in	  het	  drinkbakje	  minimaal	  één	  keer	  per	  dag	  ververst	  moet	  worden?	  
In	  stilstaand	  water	  kunnen	  bacteriën	  zich	  makkelijk	  vestigen	  en	  voortplanten.	  Door	  minimaal	  1	  keer	  
per	  dag	  het	  water	  te	  vervangen	  zorgt	  u	  ervoor	  dat	  uw	  kat	  vers	  drinkwater	  tot	  haar	  beschikking	  heeft.	  
Water	   dat	   langer	   staat	   kan	   ook	   onaangenaam	   gaan	   ruiken	   voor	   de	   kat,	   waardoor	   zij	   geneigd	   is	  
minder	  te	  drinken.	  	   	  
 
 



	  
IN	  HET	  ZONNETJE	  

	  

	  
	  
De	  rubriek	  ‘In	  het	  zonnetje’	  is	  bestemd	  voor	  die	  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	  al	  dan	  niet	  voorzien	  van	  een	  stukje	  geschreven	  tekst,	  een	  lijstje	  van	  de	  gewonnen	  
certificaten	  met	  vermelding	  van	  datum,	  keurmeesters	  en	  eventuele	  extra	  vermeldingen,	  
zoals	  BIV,	  NOM,	  BIS,	  BOB	  etc.	  
	  
SP/GIC	  Unique	  van	  Bois	  le	  Duc	  (Nieckje)	  

	  

Stamboeknummer:	  FE.L01.SOM.019.1	  
Geboortedatum:	  26-‐12-‐2001	  
V:	  EP/EC	  Moonschea’s	  Sungolds	  Firesong	  
(Little	  Red	  Rooster)	  
M:	  Lorenza	  Ravenna	  Tesoro	  Turco	  (Katja)	  
Fokker:	  Ria	  van	  de	  Crommenacker	  
Eigenaar:	  Huibert	  en	  Suzan	  Meijer	  

Door	  Suzan	  Meijer-‐Miedema	  
	  
Het	  is	  een	  groot	  voorrecht	  dat	  wij	  Nieckje	  als	  huisgenootje	  mochten	  krijgen.	  Onze	  Rooster	  
heeft	  amper	  buitendekkingen	  afgegeven	  en	  het	  had	  ook	  heel	  wat	  voeten	  in	  de	  aarde	  en	  
vooral	  veel	  geduld	  van	  Katja’s	  mensen	  om	  haar	  toch	  een	  keer	  zwanger	  te	  krijgen.	  Ik	  had	  alle	  
tijd	  gehad	  om	  Katja	  beter	  te	  leren	  kennen,	  drie	  logeerpartijtjes,	  en	  ik	  was	  erg	  van	  haar	  
gecharmeerd.	  	  Toen	  er	  twee	  poesjes	  en	  twee	  katertjes	  geboren	  werden,	  meldden	  wij	  ons	  
maar	  wat	  graag	  aan	  als	  adoptiegezin.	  
Nieckje	  heeft	  een	  hele	  stabiele	  persoonlijkheid.	  Enig	  sociale	  en	  emotionele	  intelligentie,	  
integendeel,	  kan	  haar	  niet	  ontzegd	  worden.	  Over	  ondernemingszin	  beschikt	  ze	  ook	  en	  in	  



combinatie	  met	  haar	  intelligentie	  wist	  ze	  Huibert	  goed	  bezig	  	  te	  houden	  met	  het	  
Nieckjeproof	  afzetten	  van	  onze	  tuin.	  Gelukkig	  is	  zij	  zo	  aanhankelijk	  dat	  ze	  er	  nooit	  vandoor	  
ging.	  Dit	  won	  het	  altijd	  van	  haar	  nieuwsgierigheid.	  Het	  ging	  haar	  vast	  om	  de	  combinatie	  extra	  
aandacht	  en	  het	  rondje	  muur,	  dakterras	  en	  via	  de	  balkondeur	  naar	  binnen	  En	  dan	  haar	  
charmante	  gedrag.	  Bij	  ons	  thuis,	  voor	  ons	  en	  voor	  het	  bezoek.	  Vaak	  is	  zij	  de	  eerste	  die	  de	  
mensen	  welkom	  komt	  heten.	  Nieckje	  heeft	  nu	  de	  positie	  van	  moeder-‐overste	  in	  ons	  
huishouden.	  Zij	  is	  de	  moeder	  van	  Orchid,	  de	  grootmoeder	  van	  Tresca	  en	  Tresca’s	  
sorrelzilveren	  dochter	  Anches	  is	  dus	  haar	  achterkleinkind.	  Haar	  laatste	  nestje	  was	  van	  
huisgenoot	  Maverick	  en	  via	  hun	  zoon	  Tamaran	  is	  de	  wereld	  er	  bijzonder	  aantrekkelijke	  
zilvertjes	  rijker	  op	  geworden.	  
Op	  shows	  heeft	  haar	  innemende	  gedrag	  ook	  sporen	  nagelaten.	  In	  de	  gewone	  competitie	  
deed	  ze	  het	  al	  heel	  goed,	  won	  ze	  vaak	  een	  plaats	  in	  de	  Felikat	  Award-‐verkiezing	  maar	  als	  
veteraan	  deed	  ze	  het	  zo	  goed	  dat	  we	  haar	  daarvoor	  terug	  hebben	  getrokken.	  Wanneer	  een	  
keurmeester	  niet	  meteen	  als	  een	  blok	  voor	  haar	  was	  gevallen,	  hielp	  ze	  hem	  alsnog	  om	  voor	  
haar	  te	  kiezen	  tijdens	  de	  BIS-‐veteraan	  door	  hem/haar	  op	  het	  juiste	  moment	  een	  kopje	  te	  
geven.	  Maar	  wanneer	  bijna	  een	  jaar	  lang	  dezelfde	  kat	  wint,	  is	  het	  niet	  leuk	  meer	  voor	  de	  
competitie.	  De	  eerste	  show	  dat	  Nieckje	  niet	  als	  veteraan	  meer	  meedeed	  bleek	  geen	  enkele	  
kat	  als	  veteraan	  te	  zijn	  ingeschreven.	  Wij	  waren	  eigenlijk	  gewend	  om	  onze	  veteranen	  pas	  op	  
hogere	  leeftijden	  te	  showen	  maar	  de	  competitie	  tussen	  een	  kat	  van	  zeven	  jaar	  en	  eentje	  van	  
veertien	  is	  niet	  helemaal	  eerlijk.	  Maar	  wie	  weet	  –	  we	  hopen	  dat	  Nieckje	  een	  hoge	  leeftijd	  
mag	  gaan	  behalen	  -‐	  	  mag	  zij	  zich	  als	  veteraan	  nog	  eens	  op	  een	  show	  laten	  bewonderen.	  	  
Haar	  vader	  Rooster	  is	  helaas	  maar	  tien	  jaar	  oud	  geworden	  en	  met	  Nieckje	  zitten	  we	  nog	  in	  
de	  risicomaanden	  nadat	  er	  bij	  haar	  eind	  september	  vorig	  jaar	  een	  mammatumor	  is	  
verwijderd.	  Als	  die	  al	  voor	  de	  operatie	  uitgezaaid	  was	  dan	  is	  het	  eerste	  gezondheidsverlies	  
vaak	  al	  binnen	  zes	  maanden	  merkbaar.	  We	  zitten	  nu	  in	  de	  vijfde	  maand…	  	  
We	  hopen	  zo	  dat	  deze	  charmante,	  ontroerend	  lieve	  meid	  stokoud	  bij	  ons	  mag	  worden.	  
	  
	  
Datum	   Resultaat	   Plaats	   Keurmeester	  
12-‐09-‐2010	   CAPS	   Schiedam	   A.	  Hauge	  
14-‐11-‐2010	   CAPS	   Rijswijk	   S.	  Jones	  
09-‐01-‐2011	   CAPS	  NOM	   Haarlem	   A.	  Martikainen	  
20-‐03-‐2011	   CAPS	  NOM	   Schiedam	   M.	  Kuipers	  
15-‐05-‐2011	   CAPS	  BIS	   Alkmaar	   I.	  Pruchniak	  
09-‐07-‐2011	   CAPS	  NOM	   Rendsburg	   M.	  Tausen	  
10-‐07-‐2011	  	   CAPS	  NOM	   Rendsburg	   F.	  Milcent	  
18-‐09-‐2011	   CAPS	  BIS	   Schiedam	   L.	  Knyova	  
25-‐09-‐2011	   CAPS	  BIS	   Genk	   C.	  Spijker	  
	  



	  
SP	  Faby-‐Cats	  Chagal	  

	  

Stamboeknummer:	  FD	  LO	  156511	  
Geboortedatum:	  10-‐04-‐2009	  
V:	  WW’08	  SC	  Faby-‐Cats	  Adonis	  JW	  DSM	  
DVM	  (ABY	  n)	  
M:	  Orthmann’s	  Bling	  Bling	  (ABY	  n)	  
Fokker:	  M.	  &	  S.	  Fabricius	  
Eigenaar:	  L.J.	  Brugmans	  
	  
	  
	  
	  
SP	  Faby-‐Cats	  Chagal	  is	  5e	  geworden	  in	  de	  
Mundikat	  ProPlan	  2011	  

Door	  Lesley	  Jack	  Brugmans	  &	  Maurice	  Duurvoort	  
	  
Op	  18	  December	  2011,	  op	  de	  Mundikat	  show	  in	  de	  Martinihal	  in	  Groningen,	  kreeg	  onze	  
castraat	  kater	  GIP-‐DK*Faby-‐Cats	  Chagal	  zijn	  laatste	  CAPS-‐punt	  en	  werd	  hij	  Supreme	  Premior.	  
Een	  stralende	  afsluiting	  van	  een	  glansrijke	  showcarrière	  was	  dat	  hij	  daarbij	  ook	  nog	  BIS	  werd.	  
Chagal's	  19de	  BIS	  in	  15	  maanden	  showen!	  
	  	  
Nu	  gaat	  hij	  het	  een	  beetje	  rustiger	  aan	  doen	  en	  komt	  niet	  meer	  iedere	  keer	  mee	  als	  zijn	  
maatjes	  uit	  de	  cattery	  naar	  show	  gaan.	  Alleen	  zo	  nu	  en	  dan,	  voor	  het	  plezier	  van	  het	  showen.	  
	  	  
Chagal	  is	  geboren	  op	  10	  april	  2009	  in	  de	  cattery	  Faby-‐Cats	  in	  Denemarken,	  als	  zoon	  van	  
World	  Winner	  Adonis	  en	  op	  20	  augustus	  2009	  kwam	  hij	  bij	  ons	  wonen.	  Pas	  toen	  hij	  bijna	  
anderhalf	  jaar	  oud	  was	  nam	  Chagal	  voor	  het	  eerst	  deel	  aan	  een	  show.	  Hij	  was	  onze	  eerste	  
kater	  en	  we	  waren	  ons	  niet	  zo	  bewust	  van	  shows.	  Eerder	  was	  het	  niet	  bij	  ons	  opgekomen	  dat	  
Chagal	  wel	  eens	  goed	  voor	  de	  dag	  zou	  kunnen	  komen	  op	  de	  keurtafel.	  De	  eerste	  keer	  was	  in	  
Genk,	  in	  België.	  Naïef	  zetten	  we	  Chagal	  bij	  keurmeester	  Fabrice	  Calmes	  op	  tafel	  in	  de	  hoop	  
dat	  hij	  wat	  leuks	  over	  hem	  zou	  zeggen.	  Fabrice	  was	  uitgesproken	  lovend	  en	  maakte	  Chagal	  
tot	  zijn	  nominatie	  voor	  de	  BIS,	  die	  Chagal	  vervolgens	  ook	  won.	  Een	  week	  later	  waren	  we	  in	  
Kalkar	  en	  daar	  werd	  Chagal	  gekozen	  tot	  beste	  castraat.	  We	  waren	  erg	  onder	  de	  indruk	  en	  
toen	  hadden	  Chagal	  en	  wij	  de	  smaak	  te	  pakken!	  Van	  een	  wat	  schuchtere	  en	  wat	  verlegen	  
kater	  ontwikkelde	  Chagal	  meer	  zelfvertrouwen	  en	  al	  snel	  stond	  hij	  fier	  en	  trots	  bij	  steeds	  
weer	  een	  andere	  keurmeester	  op	  tafel.	  Er	  waren	  keurmeesters	  die	  ons	  vertelden	  dat	  ze	  het	  



een	  eer	  vonden	  om	  hem	  te	  mogen	  keuren,	  met	  als	  indrukwekkend	  resultaat:	  iedere	  show	  
zijn	  punt	  gehaald,	  20	  nominaties,	  19	  BIS.	  
	  	  
Het	  grootste	  plezier	  geeft	  Chagal	  ons	  iedere	  dag	  omdat	  hij	  zo'n	  geweldig	  lieve	  kater	  is,	  met	  
een	  heel	  uitgesproken	  karakter	  en	  zo’n	  diepe,	  warme,	  misschien	  wel	  begrijpende	  blik.	  
Waarschijnlijk	  is	  het	  zijn	  karaktervolle	  blik,	  “he's	  got	  the	  looks”,	  waarmee	  hij	  niet	  alleen	  ons	  
hart	  verovert,	  maar	  ook	  steeds	  weer	  op	  keuringen	  de	  show	  steelt.	  Zoals	  voor	  zoveel	  
castraten,	  is	  eten	  Chagal's	  grootste	  passie.	  Op	  de	  eerste	  dag,	  toen	  hij	  bij	  ons	  thuis	  de	  reistas	  
uit	  kwam,	  liep	  hij	  rechtstreeks	  naar	  het	  klaarstaande	  bakje	  met	  tonijn,	  nog	  voordat	  hij	  de	  
nieuwe	  woonomgeving	  ging	  verkennen.	  En	  dat	  is	  zo	  gebleven.	  Als	  we	  even	  niet	  opletten	  zijn	  
alle	  bakjes	  met	  kittenbrokjes	  opeens	  weer	  leeg	  en	  likt	  Chagal	  smakelijk	  zijn	  lippen	  af.	  
Chagal's	  geluk	  is	  dat	  hij	  ook	  na	  zijn	  juniortijd	  erg	  speels	  is	  gebleven.	  Daardoor	  heeft	  hij	  zijn	  
slanke	  lijf	  en	  atletische	  bouw	  kunnen	  behouden,	  anders	  was	  hij	  vast	  te	  dik	  geweest.	  
	  	  
In	  de	  cattery	  thuis	  is	  hij	  de	  nestor	  met	  een	  'status	  aparte'.	  De	  vriendelijke	  bruggenbouwer	  
die	  een	  nieuwkomer	  verwelkomt	  en	  de	  grote	  lobbes	  waar	  de	  kittens	  leuk	  mee	  kunnen	  
spelen.	  We	  zijn	  erg	  blij	  met	  deze	  schat	  en	  hopen	  dat	  we	  nog	  heel,	  heel	  lang	  van	  hem	  mogen	  
genieten	  en	  hem	  een	  bezadigde	  oude	  dag	  bij	  ons	  te	  mogen	  geven.	  
  
Datum	   Resultaat	   Plaats	   Keurmeester	  
09-‐07-‐2011	   CAPS	  	   Rendsburg	  (D)	   M.	  Westerlund	  
10-‐07-‐2011	   CAPS	  BIS	   Rendsburg	  (D)	   M.	  Tausen	  
10-‐09-‐2011	   CAPS	  BIS	   Pinneberg	  (D)	   M.	  Kuipers	  
11-‐09-‐2011	   CAPS	  BIS	   Pinneberg	  (D)	   M.	  Chadaj	  
18-‐09-‐2011	   CAPS	  BIS	   Schiedam	   N.	  Sidorova	  
29-‐10-‐2011	   CAPS	  	   Poznan	  (PL)	   E.	  Wieland-‐Schilla	  	  
10-‐12-‐2011	   CAPS	  	   Bocholt	  (D)	   S.	  Drieling	  
11-‐12-‐2011	   CAPS	  BIS	   Bocholt	  (D)	   M.	  Kabina	  
18-‐12-‐2011	   CAPS	  BIS	   Groningen	  	   C.	  Sahlberg	  
	  



	  
 
IC	  Silfescian	  Shabanou	  Raiza	  

	  

Stamboeknummer:	  FE.L07.SOM.006.1	  
Geboortedatum:	  30-‐04-‐2007	  
V:	  Van	  Doekosjka’s	  Gothic	  Star	  (SOM	  ns)	  
M:	  Silfescian	  Kadima	  Kirana	  (Ana)	  (ABY	  var	  
ns)	  
Fokker:	  S.	  Meijer-‐Miedema	  
Eigenaar:	  Huibert	  en	  Suzan	  Meijer	  

	  
Bijna	  was	  Shabanou	  nooit	  geboren.	  Haar	  moeder	  Ana	  was	  al	  bijna	  drie	  jaar	  en	  ik	  wilde	  geen	  
eerste	  nest	  bij	  een	  wat	  oudere	  poes	  om	  het	  risico	  op	  (voor	  de	  poes	  vooral)	  nare	  complicaties	  
te	  voorkomen.	  En	  nadat	  een	  eerste	  dekking	  niet	  lukte,	  had	  ik	  me	  erbij	  neergelegd	  dat	  deze	  
lijn	  van	  de	  Deense	  zilver	  Abessijn	  voor	  de	  zilvertjes	  verloren	  was	  gegaan.	  Zo	  jammer	  want	  
wat	  wilde	  ik	  graag	  een	  dochtertje	  uit	  deze	  familie.	  Op	  het	  allerlaatste	  nippertje	  bleek	  toch	  de	  
zwangerschap	  een	  feit	  maar	  toen	  hadden	  we	  de	  pech	  dat	  er	  geen	  poesjes	  geboren	  waren.	  
De	  moederpoes	  woonde	  in	  Den	  Haag	  en	  het	  duurde	  even	  tot	  we	  bij	  de	  katertjes	  kwamen	  
kijken.	  Direct	  bij	  de	  eerste	  aanblik	  schrok	  ik.	  Ik	  vond	  ze	  ondermaats.	  Vier	  weken	  oude	  
katertjes	  hadden	  er	  veel	  stoerder	  uit	  moeten	  zien.	  Dat	  vond	  Huibert	  ook	  dus	  hij	  keek	  meteen	  
onder	  een	  staartje	  om	  te	  kijken	  of	  dat	  kitten	  wel	  een	  kater	  was.	  Bleken	  beide	  kittens	  poesjes	  
te	  zijn!	  Wat	  waren	  we	  blij.	  Toch	  ons	  zilveren	  meisje	  uit	  deze	  familie.	  Alleen	  was	  zij	  helemaal	  
niet	  blij	  met	  ons.	  Tijdens	  ieder	  bezoekje	  was	  ze	  afstandelijk	  en	  gezellig	  bij	  me	  op	  schoot	  
komen,	  zag	  zij	  niet	  zitten	  en	  aan	  dwingen	  doe	  ik	  niet.	  	  
Een	  mooie	  naam	  hadden	  we	  al	  snel	  voor	  haar.	  Rudolphine	  Eggink	  kwam	  met	  Shabanou,	  de	  
titel	  voor	  de	  vrouw	  van	  een	  sjah.	  Deze	  naam	  kon	  niet	  passender	  zijn	  voor	  een	  poesje	  dat	  op	  
Koninginnedag	  aan	  de	  Koninginnegracht	  in	  Den	  Haag	  was	  geboren.	  	  
Toen	  kwam	  de	  dag	  dat	  de	  kleine	  zilveren	  schoonheid	  bij	  ons	  mocht	  komen	  wonen.	  Ik	  was	  
best	  bezorgd	  omdat	  ze	  altijd	  aangaf	  dat	  ze	  ons	  niet	  zo	  zag	  zitten.	  Ik	  hoefde	  niet	  eens	  te	  
wachten	  tot	  de	  eerste	  maaltijd	  (liefde	  gaat	  vaak	  door	  de	  maag).	  Ze	  was	  direct	  ‘om’.	  Als	  kitten	  
antwoordde	  ze	  altijd	  al	  met	  schattig	  mieuwtje.	  Deze	  mieuwtjes	  geeft	  ze	  nog	  steeds	  en	  ze	  
blijft	  ook	  nog	  als	  een	  kitten	  klinken.	  Shabanou	  zal	  nooit	  opdringerig	  zijn,	  is	  een	  beetje	  blue	  
maar	  op	  een	  ontroerend	  charmante	  manier.	  Shabanou	  oogt	  met	  haar	  bijna	  vijf	  jaar	  nog	  erg	  
jeugdig	  en	  dat	  voor	  een	  moeder	  van	  negen	  kinderen.	  Tussen	  het	  moederen	  door	  is	  ze	  mee	  
geweest	  naar	  de	  tentoonstellingen	  met	  als	  resultaat	  dat	  zij	  nu	  ter	  gelegenheid	  van	  haar	  



Internationale	  titel	  in	  deze	  nieuwsbrief	  mag	  schitteren.	  Shabanou	  heeft	  indrukwekkend	  
mooie	  ogen	  en	  zo	  heeft	  zij,	  al	  poserende	  voor	  Imre	  van	  Eijl	  van	  OverDieren,	  een	  plekje	  
behaald	  in	  de	  Kattenkalender	  van	  OverDieren.	  Die	  was	  bedoeld	  voor	  volwassen	  katten	  van	  
alle	  rassen	  maar	  onze	  Somali’s	  vielen	  blijkbaar	  zodanig	  goed	  in	  de	  smaak	  bij	  de	  redactie	  dat	  
zij	  samen	  met	  Jack	  en	  Tresca	  drie	  van	  de	  veertien	  (incl.	  cover)	  pagina’s	  mochten	  vullen.	  
Shabanou	  is	  daar	  lest	  best	  –	  zij	  heeft	  de	  decembermaand.	  Shabanou	  heeft	  een	  royale	  hele	  
zachte	  zilveren	  vacht	  met	  een	  prachtige	  zwarte	  aftekening	  die	  vooral	  in	  haar	  gezichtje	  voor	  
een	  prachtige	  expressie	  zorgt.	  Vooral	  wanneer	  ze	  haar	  bekje	  met	  de	  zwarte	  lipjes	  opent	  om	  
haar	  mieieieuuw	  te	  laten	  horen,	  smelten	  we	  helemaal	  weg.	  Ernstiger	  wegsmelten	  dan	  met	  
dat	  mieuwtje	  bleek	  ook	  nog	  mogelijk;	  bij	  haar	  kittens.	  Wij	  hopen	  dit	  jaar	  weer	  mee	  te	  mogen	  
maken.	  Wanneer	  haar	  Suprelorin	  uitgewerkt	  is,	  mag	  zij	  een	  nestje	  van	  Jack	  (IC	  van	  
Doekosjka’s	  Spring	  Jumper)	  krijgen.	  	  
 
 
Datum	   Resultaat	   Plaats	   Keurmeester	  
17-‐01-‐2010	   CACIB	   Haarlem	   L.	  Knyova	  
28-‐03-‐2010	   CACIB	   Spijkenisse	   L.	  Borch	  
25-‐09-‐2011	   CACIB	   Genk	  (B)	   F.	  Milcent	  

  
 
	  
SP	  Lieverdan’s	  Nerus	  (Rebel)	  

	  

Stamboeknummer:	  FE.LO01.ABY.020.2	  
Geboortedatum:	  17-‐11-‐2001	  
V:	  Donna's	  Gandalf	  v/d	  Ravottersgaarde	  
(ABY	  p)	  
M:	  Belphégor's	  Ruddy	  Amber	  (ABY	  n)	  
Fokker:	  C.	  Duursma	  
Eigenaar:	  M.	  Springvloed	  

Foto	  door	  Lous	  Weimar	  
Door	  Marian	  Springvloed	  
	  
Rebel	  is	  onze	  tweede	  Abessijn,	  een	  wildkleur.	  Hij	  heeft	  samen	  met	  onze	  sorrel	  poes	  Abyra's	  
All	  that	  Bossanova	  (Nova)	  in	  2003	  een	  nestje	  gehad	  van	  4	  kittens.	  
Als	  er	  een	  nieuw	  kitten	  in	  huis	  komt	  is	  hij	  gelijk	  vriendjes	  met	  haar.	  



Voor	  de	  kittens	  die	  GIC	  Gitacho's	  Sweet	  Sally	  (Sally)	  heeft	  gekregen	  is	  hij	  altijd	  een	  goede	  
oppas	  geweest.	  
	  
Rebel	  is	  meestal	  op	  zijn	  gemak	  op	  show	  en	  maakt	  met	  iedereen	  vriendjes.	  
Met	  de	  keurmeesters	  is	  hij	  altijd	  aan	  het	  kroelen,	  tevens	  gelijk	  aan	  het	  spinnen.	  
Als	  hij	  op	  de	  tafel	  staat/zit	  bij	  de	  keurmeester	  is	  hij	  altijd	  met	  mij	  aan	  het	  knuffelen.	  
Het	  is	  een	  hele	  lieve	  kater	  die	  het	  met	  de	  drie	  dames	  die	  in	  huis	  zijn	  goed	  kan	  vinden.	  
	  
Datum	   Resultaat	   Plaats	   Keurmeester	  
16-‐05-‐2010	   CAPS	   Alkmaar	   L.	  Wal	  
05-‐06-‐2010	   CAPS	   Heiden	  (DE)	   J.	  Knyova	  
12-‐09-‐2010	   CAPS	   Schiedam	   M.	  Kuipers	  
14-‐11-‐2010	   CAPS	   Rijswijk	   M.	  Kuipers	  
25-‐09-‐2011	   CAPS	  NOM	   Genk	  (BE)	   A.	  Paloluoma	  
15-‐10-‐2011	   CAPS	   Uitgeest	   A.	  de	  Bruijn	  
16-‐10-‐2011	   CAPS	   Uitgeest	   M.	  Kuipers	  
13-‐11-‐2011	   CAPS	  NOM	   Rijswijk	   D.	  Mastrangelo	  
15-‐01-‐2012	   CAPS	  NOM	   Haarlem	   I.	  Pruchniak	  
	  
	  
	  
	  
CH	  Britt	  van	  de	  Aalstreep	  

	  

Stamboeknummer:	  	  
Geboortedatum:	  23-‐12-‐2010	  
V:	  Riverfern	  Sangiovese	  
(ABY	  o)	  
M:	  GIC	  Gitacho’s	  Sweet	  Sally	  
(ABY	  n)	  
Fokker:	  M.	  Springvloed	  
Eigenaar:	  M.	  Springvloed	  

Foto	  door	  Michiel	  Lebbink	  
Door	  Marian	  Springvloed	  
	  
Britt	  is	  onze	  vierde	  Abessijn,	  een	  sorrel	  poes.	  Ze	  is	  een	  eigen	  fokje,	  haar	  moeder	  is	  GIC	  
Gitacho's	  Sweet	  Sally	  en	  haar	  vader	  Riverfern	  Sangiovese.	  Ze	  komt	  uit	  een	  nestje	  van	  vier	  
kittens,	  ze	  heeft	  twee	  zusjes	  en	  een	  broertje.	  
	  
Britt	  is	  een	  heel	  makkelijk	  en	  lief	  poesje	  en	  komt	  heel	  veel	  kroelen.	  Je	  hoort	  haar	  maar	  
weinig	  miauwen,	  alleen	  als	  ze	  krols	  is	  niet,	  dan	  laat	  ze	  zich	  wel	  horen.	  Ze	  is	  echt	  het	  



vriendinnetje	  van	  Rebel,	  ze	  spelen	  heel	  veel	  samen.	  In	  de	  loop	  van	  dit	  jaar	  hopen	  we	  met	  
haar	  een	  nestje	  te	  krijgen.	  	  
	  
Datum	   Resultaat	   Plaats	   Keurmeester	  
13-‐11-‐2011	   CAC	   Rijswijk	   A.	  Wilczek	  
10-‐12-‐2011	   CAC	   Groningen	   E.	  Reijers	  
15-‐01-‐2012	   CAC	   Haarlem	   S.	  de	  Bruin	  
	  
NW/GIC	  Korfavori	  Tresca	  di	  Shirezah	   	  
Stamboeknummer:	  FE.L06.SOM.003.3	   	  
Geboortedatum:	  11-‐2-‐2006	  
V:	  Kisompa's	  Casimiro	  (SOM	  n)	  	  
M:	  CH	  Silfescian	  Lazy	  Lizzy	  (SOM	  n)	  
Fokker:	  Sofie	  de	  Lint.	  	  	  	  
Eigenaren:	  Huibert	  en	  Suzan	  	  Meijer	  
	  

	  
	  
Niet	  gedacht	  dat	  ik	  zo	  snel	  na	  het	  eerdere	  stukje	  over	  de	  showsuccessen	  van	  Tresca	  voor	  de	  
nieuwsbrief	  van	  Raskan	  weer	  iets	  over	  haar	  showcarrière	  mocht	  gaan	  schrijven.	  Bij	  de	  FIFe	  is	  
er	  een	  nieuwe	  titel	  bijgekomen,	  National	  Winner,	  en	  per	  rasgroep	  zijn	  er	  jaarlijks	  drie	  
beschikbaar.	  Voor	  het	  beste	  kitten,	  de	  beste	  kater	  én	  de	  beste	  poes.	  En	  die	  laatste	  bleek	  
onze	  Tresca	  te	  zijn.	  Onze	  verbazing	  was	  echt	  heel	  groot	  want	  Tresca’s	  showsuccessen	  zijn	  
minder	  opvallend	  dan	  die	  van	  onze	  andere	  maar	  wel	  gecastreerde	  Somali’s	  Unique	  van	  Bois	  
le	  Duc	  en	  Maverick	  of	  Timbavati.	  Tresca	  had	  ook	  nog	  eens	  de	  eerste	  show	  van	  het	  nieuwe	  
jaar	  gemist	  vanwege	  het	  moederschap.	  Daarbij	  komt	  ook	  dat	  haar	  concurrentie	  uit	  
Abessijnse	  poezen	  en	  poezen	  van	  alle	  andere	  rassen	  van	  rasgroep	  III	  bestaat.	  Alle	  
korthaarrassen	  anders	  dan	  de	  kortharige	  Pers	  en	  de	  Oosterse	  rassen	  vallen	  onder	  deze	  
rasgroep	  en	  dan	  gaat	  een	  poes	  van	  het	  enige	  halflanghaarras	  in	  deze	  groep,	  de	  Somali,	  er	  
met	  deze	  prijs	  vandoor.	  
Extra	  leuk	  is	  dat	  deze	  titel,	  anders	  dan	  een	  Best-‐in-‐Show	  waarvan	  alleen	  de	  herinnering,	  foto	  
en	  beker	  met	  lint	  beklijft,	  voor	  haar	  naam	  op	  de	  stambomen	  van	  haar	  nakomelingen	  
geplaatst	  wordt.	  Dit	  is	  nu	  al	  zeven	  keer	  gebeurd,	  bij	  de	  laatste	  twee	  nestjes	  van	  haar	  
kleinzoon	  Zagato,	  en	  wanneer	  alles	  goed	  gaat,	  zal	  Tresca	  daar	  zelf	  binnenkort	  ook	  nog	  voor	  
zorgen.	  In	  de	  week	  dat	  we	  het	  berichtje	  van	  haar	  nieuwe	  titel	  ontvingen	  én	  dat	  het	  



doorlopend	  stormde	  in	  Nederland	  en	  Duitsland	  hebben	  wij	  met	  Tres	  heel	  wat	  kilometers	  
gemaakt	  voor	  een	  logeerpartij	  bij	  de	  mooie	  Lorcan.	  Begin	  maart	  is	  ze	  uitgerekend	  en	  we	  
hopen	  zo	  dat	  alles	  goed	  gaat	  en	  dat	  we	  allemaal	  mogen	  (mee-‐)genieten	  van	  hun	  kittens.	  Het	  
nesttopic	  op	  mijn	  website	  is	  gemaakt	  en	  de	  fotocamera	  ligt	  klaar.	  
	  
PR	  Eragon	  of	  Oriental	  Light	   	  
Stamboeknummer:	  09.2017	  HKV	   	  
Geboortedatum:	  01-‐09-‐2009	  
V:	  EC	  Zucchero	  Gino	  Tesoro	  Turco	  
(SOM	  o)	  	  
M:	  S*Litskattens	  Sofie	  (SOM	  n)	  
Fokker:	  Heimke	  Hartel	  
Eigenaren:	  Wim	  &	  Margaret	  de	  
Koning	  
	  

	  
	  
	  
Eros	  is	  Premior!!	  	  In	  december	  2009	  kwam	  Eragon,	  roepnaam	  Eros	  bij	  ons	  wonen.	  	  Hij	  werd	  
gebracht	  door	  Heimke	  en	  Andreas	  uit	  Hamburg.	  	  Eros	  is	  een	  knuffel	  kater	  en	  hij	  vindt	  het	  
leuk	  om	  af	  en	  toe	  op	  schoot	  of	  schouder	  te	  zitten.	  Ook	  slaapt	  hij	  heel	  graag	  op	  ons	  bed	  en	  
maakt	  hij	  je	  ‘s	  ochtends	  weer	  wakker	  voor	  een	  knuffel.	  	  	  
Op	  de	  shows	  is	  hij	  vrij	  rustig	  en	  laat	  zich	  makkelijk	  keuren.	  	  Als	  kitten	  heeft	  hij	  een	  nominatie	  
voor	  Best	  in	  Show	  gewonnen	  en	  hij	  behaalde	  zelfs	  een	  BIS	  bij	  een	  Somali	  Special.	  	  Hij	  heeft	  
makkelijk	  zijn	  drie	  CAP’s	  gehaald.	  	  Alle	  drie	  keurmeesters	  vonden	  hem	  super	  leuk	  maar	  
hebben	  tot	  voor	  een	  andere	  ras	  gekozen	  bij	  de	  nominaties.	  	  De	  meningen	  van	  de	  
keurmeesters	  verschilden	  over	  zijn	  kleur.	  De	  ene	  vond	  zijn	  blauwe	  jasje	  te	  warm	  van	  kleur	  en	  
de	  andere	  vond	  hem	  juist	  te	  koud!!	  	  Wij	  vinden	  hem	  geweldig	  en	  zijn	  erg	  blij	  met	  hem	  en	  
hopen	  dat	  wij	  lang	  van	  hem	  mogen	  genieten.	  
	  
Datum Resultaat Plaats Keurmeester 
20-3-2011 CAP Schiedam M. Kuipers-Kossen 
18-9-2011 CAP Schiedam H.S. Sneum 
13-11-2011 CAP Rijswijk A. Wilczek 
	  



JARIGE	  VETERANEN	  
	  
GEFELICITEERD!	  
	  
Sisonne	  des	  Fauve	  &	  Or	  
4-‐1-‐2001	  
Piet	  &	  Mata	  de	  Haan	  
	  
Raskan’s	  oudste	  veteraan:	  
Nala	  uit	  ’t	  Spetternest	  (Hinke)	  
8-‐1-‐1995	  
Rob	  de	  Jonge	  &	  Plat	  
	  
Wild	  Honey's	  Amber	  Chrystal	  
20-‐01-‐1999	  
Wim	  &	  Margaret	  de	  Koning	  
	  
Sweet	  Sensation’s	  Angel	  (Rosy)	  
23-‐2-‐1997	  
Annet	  Dam	  
	  
DK*Jargeau's	  Salina	  
14-‐3-‐1996	  
Wim	  &	  Margaret	  de	  Koning	  
	  
KATTENBELLETJES	  
	  
Leuk	  uitstapje	  naar	  Hoorn:	  Katportretten	  in	  het	  Westfries	  Museum	  (21/1	  –	  
24/3/2012).	  
	  

Japan	  kent	  een	  rijke	  geschiedenis,	  in	  filosofie,	  kunst	  en	  cultuur.	  
Vanaf	  21	  januari	  tot	  en	  met	  24	  maart	  staat	  het	  Westfries	  
Museum	  in	  het	  teken	  van	  Japan.	  In	  de	  marmerzaal	  exposeert	  
kunstenares	  Arie	  de	  Jong	  haar	  bijzondere	  katportretten.	  
‘Nekomusha’	  is	  de	  titel	  van	  de	  expositie,	  wat	  Japans	  is	  voor	  
kattenkrijger.	  In	  de	  bovenzaal	  is	  eigentijdse	  schilderkunst	  uit	  
Japan	  te	  zien,	  een	  selectie	  uit	  de	  privé-‐collectie	  van	  
Japankenner	  en	  verzamelaar	  Chris	  van	  Otterloo.	  
	  
Andere	  museum	  activiteiten	  	  
Gedurende	  het	  vroege	  voorjaar	  verkeert	  het	  Westfries	  Museum	  
in	  Japanse	  sferen,	  waarbij	  passende	  activiteiten	  worden	  

georganiseerd.	  Cinema	  Oostereiland	  toont	  een	  Japanse	  film	  en	  tijdens	  de	  krokusvakantie	  
wordt	  een	  workshop	  vlieger-‐bouwen	  voor	  kinderen	  georganiseerd.	  Voor	  een	  actueel	  
overzicht,	  data	  en	  tijden	  kunt	  u	  de	  website	  van	  het	  Westfries	  Museum	  raadplegen	  
www.wfm.nl	  



OPROEP	  FOTO’S	  EN	  IDEEEN	  TUINAFZETTINGEN	  
Stuur	  ze	  naar	  redactie@raskan.nl	  

	  
	  
	  

	  



SAN	  OUTSIDERDAG	  2012	  
	  
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	  showervaring	  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.	  De	  keurmeesters	  dit	  jaar	  zijn	  Anne-‐Marie	  Mariën	  en	  Ria	  
Konink.	  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:	  zaterdagmiddag	  2	  juni	  2012	  
plaats:	  Recreatiecentrum	  H2O	  
	   De	  Uithof	  1,	  3481	  WE	  HARMELEN	  
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	  welkom	  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:	  
Ria	  Konink:	  tel	  (0228)	  51	  29	  20	  of	  e-‐mail:	  SAN-‐secretariaat@somaby.com	  



 


	Cover 2012-1lr-1
	2012-1 Raskan Digitaal

