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VOORWOORD	  
	  
Met	  enige	  trots	  zijn	  we	  erin	  geslaagd	  om	  de	  tweede	  editie	  van	  de	  Raskan	  Digitaal	  in	  uw	  
mailbox	  te	  laten	  belanden.	  Ook	  nog	  eens	  net	  voor	  de	  kerstdagen,	  zodat	  u	  wellicht	  heerlijk	  op	  
uw	  gemak	  van	  alle	  verhalen	  en	  foto’s	  kunt	  genieten.	  Zoals	  de	  vorige	  keer	  kunt	  u	  deze	  editie	  
online	  lezen	  (en	  meteen	  doorklikken	  naar	  gelinkte	  foto’s	  en	  filmpjes)	  of	  printen	  en	  een	  
‘ouderwetse’	  papieren	  versie	  lezen.	  Daarnaast	  kunt	  u	  altijd	  oude	  nummers	  van	  de	  Raskan	  
Digitaal	  raadplegen	  of	  de	  gedigitaliseerde	  versies	  van	  het	  Raskan	  blad	  (teruggaand	  t/m	  2009)	  
via	  www.raskan.nl	  onder	  ‘Digitaal	  Archief	  vinden’.	  
	  

Ook	  is	  de	  website	  inmiddels	  volledig	  gerestyled	  en	  online	  
beschikbaar	  (www.raskan.nl),	  met	  grote	  dank	  aan	  
kattenliefhebster	  Mischa	  Grob.	  Zonder	  haar,	  zouden	  we	  er	  zeker	  
niet	  in	  zijn	  geslaagd	  om	  zo’n	  mooie	  website	  te	  lanceren.	  Mischa,	  
die	  zelf	  Ocicats	  fokt	  (http://meulicats.nl/),	  heeft	  dit	  puur	  gedaan	  
omdat	  ze	  een	  andere	  rasclub	  wilde	  helpen.	  Hoewel	  het	  mooie	  
uiterlijk	  van	  de	  Ocicat	  niet	  onmiddellijk	  veel	  wegheeft	  van	  onze	  
geliefde	  AbySom’s,	  is	  er	  wel	  degelijk	  een	  verwantschap.	  De	  
herkomst	  is	  terug	  te	  leiden	  naar	  1960	  in	  Amerika,	  uit	  een	  kruising	  
tussen	  een	  Siamees	  en	  een	  Abessijn.	  Later	  is	  American	  Shorthair	  
ingebracht	  voor	  de	  stevige	  bouw	  en	  het	  zilvergen.	  	  

We	  zijn	  Mischa	  heel	  erg	  dankbaar	  voor	  haar	  hulp	  en	  expertise	  die	  ze	  bij	  het	  opzetten	  van	  
onze	  website	  heeft	  ingebracht.	  
	  
Wij	  wensen	  u	  veel	  plezier	  met	  deze	  uitgebreide	  kersteditie	  en	  wensen	  u	  en	  uw	  geliefden	  
(twee-‐	  en	  viervoetig)	  een	  mooie	  kerst	  en	  een	  sprankelend	  2012!	  
	  
PS.	  Wilt	  u	  ook	  graag	  actief	  bijdragen	  aan	  de	  inhoud	  van	  de	  Raskan	  Digitaal?	  Dat	  kan,	  want	  we	  
zijn	  op	  zoek	  naar	  enthousiaste	  redactieleden.	  Interesse?	  Stuur	  een	  e-‐mail	  naar	  
redactie@raskan.nl.	  

 
De Raskan Redactie 



KERST	  ABYSOM’S	  

	  
	  
Dat	  onze	  katten	  actief	  kunnen	  bijdragen	  aan	  het	  kerstgevoel,	  wordt	  dubbel	  en	  dwars	  
bewezen	  door	  de	  mooie	  fotoselectie	  die	  we	  al	  van	  onze	  Raskan	  leden	  mochten	  ontvangen.	  	  
	  
We	  plaatsten	  ze	  meteen	  door	  op	  de	  Raskan	  Facebook-‐	  en	  Hyve	  pagina	  
https://www.facebook.com/#!/pages/Raskan/249822725053345	  of	  
raskanfelikat.hyves.nl,	  waar	  iedereen	  ze	  kan	  bekijken.	  	  
	  
Uiteraard	  is	  er	  nog	  ruimte	  voor	  meer	  foto’s,	  dus	  stuur	  de	  leukste	  foto’s	  van	  uw	  Abessijn	  of	  
Somali	  in	  kerststemming	  naar	  redactie@raskan.nl.	  Vermeld	  daarbij	  de	  naam	  van	  uw	  AbySom	  
en	  uw	  eigen	  naam.	  



KITTENINFO	  
	  
Het	  opgeven	  van	  een	  nestje	  is	  gratis	  en	  exclusief	  voor	  Raskan	  leden.	  	  
	  
Voor	  vrijblijvende	  informatie,	  tips	  bij	  aanschaf	  of	  het	  opgeven	  van	  een	  nestje	  kunt	  u	  contact	  
opnemen	  met	  Helga	  Bruggink	  via	  kittens@raskan.nl	  
	  
SOMALI	  NESTJES	  

	  
	  
Kijk	  voor	  meer	  informatie	  en	  de	  beschikbaarheid	  op	  http://www.raskan.nl	  onder	  Kittens	  /	  
Herplaatsers.	  
	  
ABESSIJN	  NESTJES	  
	  
Er	  zijn	  momenteel	  geen	  geboren,	  verwachte	  of	  geplande	  Abessijn	  nestjes	  bij	  ons	  bekend.	  
	  
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	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
DEKKATERINFO	  
	  
Het	  opgeven	  van	  een	  dekkater	  is	  gratis	  en	  exclusief	  voor	  Raskan	  leden.	  	  
Hierbij	  een	  foto-‐overzicht	  van	  de	  op	  dit	  moment	  beschikbare	  dekkaters;	  
	  

SOMALI	  DEKKATER	  
IC	  Van	  Doekosjka’s	  Spring	  Jumper	  oftewel	  Jack	  

Sorrelzilver	  
Geboortedatum:	  21-‐03-‐2009 

	  
(Jack	  met	  zijn	  zoon)	  

	  
Silfescian	  George	  G.Bandit	  oftewel	  Bandit	  

Zwartzilver	  
Geboortedatum:	  13-‐02-‐2011	  

	  
	  



ABESSIJN	  VARIANT	  DEKKATER	  	  
Over-‐nite	  Sensation’s	  Mate	  

Wildkleur	  
Geboortedatum:	  29-‐09-‐2010	  

	  
	  

Voor	  meer	  informatie	  over	  deze	  dekkaters	  of	  om	  zelf	  een	  dekkater	  op	  te	  geven	  kijkt	  u	  op	  	  
http://www.raskan.nl	  onder	  ‘Dekkaters’.	  



HCM	  BIJ	  DE	  ABESSIJN	  EN	  SOMALI??	   	   	   	   	  
Door	  Suzan	  Meijer-‐Miedema	  
	  
Onlangs	  namen	  verschillende	  bezorgde	  fokkers	  contact	  met	  mij	  op.	  Zij	  vroegen	  zich	  af	  wat	  
wijsheid	  was?	  Een	  van	  de	  laboratoria	  biedt	  namelijk	  een	  combinatiepakket	  erfelijke	  ziekten	  
aan.	  Dit	  pakket	  bevat	  een	  combinatie	  van	  de	  DNA-‐testen	  voor	  Progressieve	  Retinale	  Atropie	  
(PRA)	  zowel	  de	  PRA	  rdAc	  als	  de	  PRA	  Rdy,	  Hypertrofe	  Cardio	  Myopathie	  (HCM)	  zowel	  HCM1,	  
HCM2	  als	  HCM3,	  Polycysteuze	  Nieren	  (PKD),	  Pyruvaat	  Deficientie	  (PKDef)	  en	  Bloedgroepen	  
AB	  (DNA	  test).	  Uit	  de	  DNA-‐testen	  die	  de	  bezorgde	  fokkers	  hadden	  laten	  doen,	  was	  gekomen	  
dat	  hun	  dier	  voor	  een	  of	  zelfs	  meerdere	  soorten	  HCM	  als	  drager	  en	  soms	  zelfs	  als	  lijder	  was	  
gekomen.	  Deze	  testen	  zijn	  rasspecifiek	  en	  niet	  gevalideerd	  voor	  ons	  ras	  en	  dan	  kunnen	  er	  
vreemde	  uitslagen	  komen.	  Ooit	  zijn	  er	  wel	  een	  paar	  gevallen	  van	  Abessijnen	  met	  HCM	  
geweest	  maar	  voor	  zover	  bekend	  is	  die	  lijn	  uitgestorven.	  Toch	  kan	  dit	  gen	  ieder	  moment	  het	  
ras	  binnenkomen	  door	  een	  kruising	  met	  een	  ander	  ras.	  Een	  kattenras	  zonder	  HCM	  is	  heel	  
zeldzaam	  en	  het	  feit	  dat	  ons	  ras	  er	  op	  dit	  gebied	  zo	  goed	  voorstaat	  is	  iets	  dat	  we	  dienen	  te	  
koesteren.	  
	  
Ik	  schrok	  toch	  -‐	  ondanks	  de	  wetenschap	  dat	  deze	  testen	  niet	  voor	  ons	  ras	  gevalideerd	  zijn	  -‐	  
en	  ging	  meteen	  op	  onderzoek	  uit.	  De	  eerst	  gemelde	  kat	  was	  namelijk	  bij	  ons	  geboren	  en	  wij	  
zijn	  er	  juist	  zo	  trots	  op	  dat	  onze	  dieren	  zulke	  prachtige	  leeftijden	  behalen.	  Dat	  is	  echt	  over	  
wanneer	  de	  erfelijke	  hartziekte	  je	  ras	  in	  zijn	  greep	  krijgt.	  Wat	  ik,	  vooral	  via	  de	  forums	  van	  
kattenliefhebbers,	  vaak	  lees	  is	  dat	  de	  dieren	  door	  HCM	  meestal	  binnen	  zes	  jaar	  aan	  deze	  
ziekte	  overlijden.	  Dan	  kan	  een	  dier	  al	  heel	  veel	  nakomelingen	  hebben	  en	  omdat	  dit	  een	  
dominant	  gen	  is,	  zal	  50%	  van	  de	  nakomelingen	  ook	  aan	  die	  ziekte	  overlijden.	  	  
Informatie	  over	  de	  gezondheid	  van	  de	  voorouders	  van	  een	  dier	  met	  een	  verontrustende	  
uitslag	  zou	  moeten	  kunnen	  ‘bewijzen’	  dat	  de	  testuitslag	  inderdaad	  niet	  geldig	  is	  voor	  ons	  ras	  
maar	  dan	  moeten	  wel	  alle	  acht	  voorouders	  nu	  op	  hogere	  leeftijd	  zijn	  of	  die	  behaald	  hebben.	  
Het	  natrekken	  van	  hun	  wel	  en	  wee	  is	  makkelijker	  gezegd	  dan	  gedaan.	  Ex-‐fokdieren	  worden	  
nu	  eenmaal	  vaak	  herplaatst	  en	  zeker	  in	  het	  buitenland	  is	  het	  lastig	  achterhalen	  wie	  
bijvoorbeeld	  de	  eigenaar	  van	  een	  dekkater	  is	  geweest,	  helemaal	  wanneer	  de	  betrokken	  
fokker	  met	  het	  houden	  van	  een	  cattery	  gestopt	  is.	  
	  
Het	  is	  daarom	  aan	  te	  raden	  dat	  laboratoria	  bij	  de	  testen	  die	  als	  ‘niet	  rasafhankelijk’	  worden	  
bestempeld	  vermelden	  dat	  dit	  niet	  betekent	  dat	  de	  desbetreffende	  test	  voor	  alle	  rassen	  
gevalideerd	  is.	  Misschien	  zitten	  er	  nu	  wel	  fokkers	  van	  een	  ander	  ras	  met	  hun	  handen	  in	  hun	  
haar	  omdat	  er	  uit	  hun	  test	  wellicht	  is	  gekomen	  dat	  hun	  dieren	  PKDef	  zouden	  hebben.	  	  
	  
Eerder	  waren	  er	  ook	  grote	  problemen	  met	  de	  uitslagen	  van	  de	  bloedgroepbepalingen.	  Bij	  
mijn	  stapeltje	  testen	  deze	  maand	  schitterden	  deze	  uitslagen	  gelukkig	  door	  afwezigheid.	  Ik	  
nam	  aan	  dat	  het	  laboratorium	  besloten	  had	  deze	  testen	  als	  onderdeel	  van	  dit	  genetische	  
pakket	  niet	  meer	  via	  een	  DNA-‐test	  uit	  te	  voeren.	  Ik	  was	  er	  alleen	  maar	  blij	  om.	  Iedere	  
beslissing	  in	  de	  fokkerij	  die	  gebaseerd	  is	  op	  onbetrouwbare	  informatie	  brengt	  de	  rassen	  
alleen	  maar	  schade	  toe	  en	  dat	  mag	  nooit	  de	  bedoeling	  zijn	  van	  de	  fantastische	  
mogelijkheden	  van	  de	  DNA-‐testen.	  Tot	  mijn	  verrassing	  arriveerden	  de	  uitslagen	  een	  week	  
later	  alsnog.	  In	  principe	  zijn	  de	  uitslagen	  gunstig	  voor	  de	  mensen	  met	  serieuze	  fokplannen	  en	  
komen	  deze	  uitslagen	  ook	  overeen	  met	  wat	  van	  de	  voorouders	  bekend	  is.	  Ik	  ga	  alle	  
betrokkenen	  echter	  wel	  adviseren	  om	  dit	  toch	  te	  laten	  hertesten.	  De	  enige	  echt	  



betrouwbare	  wijze	  (en	  bij	  poezen	  móet	  je	  het	  echt	  zeker	  weten),	  is	  wanneer	  tijdens	  de	  
bloedgroepbepaling	  via	  bloed	  ook	  de	  antistoffentiter	  wordt	  bepaald.	  Problemen	  met	  de	  
bloedtesten	  zijn	  niet	  alleen	  iets	  van	  één	  laboratorium	  en	  een	  fokker	  van	  een	  ras	  waar	  het	  
50/50	  is	  met	  de	  bloedgroepen	  zei	  me	  een	  keer	  dat	  zij	  haar	  fokbeleid	  niet	  meer	  door	  de	  
bloedtesten	  laat	  bepalen.	  Ze	  laat	  alle	  pasgeboren	  kittens	  gewoon	  bij	  hun	  moeder	  drinken,	  
checkt	  gedurende	  de	  eerste	  18	  uur	  ieder	  uur	  met	  een	  wattenschijfje	  de	  kleur	  van	  de	  urine	  en	  
wanneer	  deze	  kleur	  donkerder	  wordt	  krijgt	  het	  kitten	  zoveel	  mogelijk	  flesvoeding	  tot	  de	  
darmwand	  zich	  na	  die	  18	  uur	  gesloten	  heeft	  en	  de	  antistoffen	  via	  de	  moedermelk	  geen	  
kwaad	  meer	  kunnen.	  

Ten	  slotte	  wil	  ik	  nog	  even	  vermelden	  dat	  bij	  de	  meeste	  laboratoria	  het	  nu	  ook	  mogelijk	  is	  om	  
op	  het	  tweede	  type	  PRA	  te	  laten	  testen;	  PRA	  rdA	  en	  PRA	  Rdy.	  Tot	  op	  heden	  heb	  ik	  nog	  van	  
niemand	  gehoord	  dat	  hun	  kat	  dit	  type	  onder	  de	  leden	  bleek	  te	  hebben.	  Maar	  omdat	  het	  
toch	  heel	  belangrijk	  is	  om	  een	  invaliderend	  gen	  geen	  kans	  te	  geven,	  bieden	  diverse	  
laboriatoria	  de	  mogelijkheid	  om	  onze	  rasspecifieke	  kwalen,	  beide	  soorten	  PRA	  (CEP290	  =	  
PRA	  rdAc	  en	  CRX	  =	  PRA	  Rdy,)	  en	  PKDef,	  in	  één	  pakket	  met	  korting	  te	  testen.	  Heel	  fijn	  dus	  dat	  
wij	  met	  deze	  testen	  de	  rasspecifieke	  kwalen	  onder	  controle	  kunnen	  houden	  en	  zelfs	  kunnen	  
uitfokken,	  maar	  de	  DNA-‐testen	  voor	  HCM	  zijn	  dus	  niet	  voor	  ons	  ras	  geschikt.	  
	  
WORLD	  WINNER	  CAT	  SHOW	  2011	  POZNAN	  POLEN	  
	  

 
	  

Felis	  Polonia	  organiseerde	  op	  29	  en	  30	  oktober	  de	  FIFe	  World	  Winner	  Cat	  Show	  in	  Poznan	  
Polen.	  Onder	  de	  1516	  ingeschreven	  katten	  bevonden	  zich	  36	  Abessijnen	  en	  10	  Somali’s.	  Van	  
de	  zes	  genomineerde	  Abessijnen	  en	  de	  genomineerde	  Somali	  gingen	  er	  dit	  jaar	  maar	  liefst	  
twee	  Abessijnen	  met	  een	  World	  Winner	  titel	  naar	  huis.	  De	  wildkleur	  kater	  SC	  Brunnbäcken’s	  
Pedram	  DVM	  DSM	  werd	  Best	  in	  Show	  kater	  categorie	  3.	  Zijn	  twee	  dochters,	  beide	  	  
Nederlandse	  inschrijvingen	  voor	  deze	  show,	  Jethro’s	  Nigiste	  Saba	  en	  Jethro’s	  Rani’s	  First	  
Feline	  waren	  dan	  ook	  erg	  trots	  op	  hun	  vader.	  	  
	  



Daarnaast	  werd	  de	  wildkleur	  castraat	  kater	  SP	  CH	  S*Hjortronstigens	  The	  Sound	  of	  Music	  
Best	  in	  Show	  castraat	  kater	  categorie	  3.	  Beiden	  mogen	  dus	  voortaan	  de	  titel	  WW11	  voor	  hun	  
naam	  zetten.	  	  
	  
Onder	  de	  Nederlandse	  inschrijvingen	  was	  de	  sorrel	  Abessijn	  poes	  CH	  Jethro’s	  Carmen	  Kahlo	  
het	  meest	  succesvol.	  Zij	  sleepte	  naast	  haar	  titelpunt	  de	  Best	  in	  Variëteit	  in	  de	  wacht.	  Hierbij	  
de	  showuitslagen	  van	  de	  Nederlandse	  inschrijvingen.	  
	  
Kijk	  voor	  een	  overzicht	  van	  alle	  Abessijn	  en	  Somali	  uitslagen	  van	  de	  World	  Winner	  Cat	  
Show	  2011	  op	  http://results.worldcatshow.pl/.	  De	  Abessijnen	  en	  Somali’s	  beginnen	  bij	  
nummer	  797	  en	  eindigen	  met	  het	  nummer	  846.	  
	  
Ziet	  u	  graag	  gezichten	  bij	  de	  namen?	  Kijk	  dan	  snel	  op	  de	  Raskan	  Facebook	  pagina	  
https://www.facebook.com/pages/Raskan/249822725053345,	  hier	  kunt	  u	  een	  
fotoreportage	  van	  deze	  show	  vinden.	  Dit	  met	  dank	  aan	  Ank	  Vos	  en	  Truska	  Otte	  van	  
Cattery	  Jethro,	  die	  hun	  foto’s	  hiervoor	  beschikbaar	  hebben	  gesteld.	  
	  
De	  volgende	  World	  Winner	  Cat	  Show	  vindt	  plaats	  op	  27	  en	  28	  oktober	  2012	  in	  Kroatië.	  	  
	  
SHOWUITSLAGEN	  NEDERLANDSE	  INZENDINGEN	  WWCS	  ‘11	  
	  

ABY	  n	  –	  Abessijn	  wildkleur	  

	  
	  
	  
Klasse	  1	  –	  Supreme	  Kampioensklasse	  (HP)	  
SC	  Jethro's	  Rani	  JW	  DVM	  HP	  
FE.L09.ABY.002.1	  
Geboortedatum:	  21-‐02-‐09	  
GIC	  Berenetto	  Banderas	  (ABY	  n)	  X	  SC	  Jethro's	  Sinja	  Moça	  (ABY	  n)	  
Fokker/Eigenaar:	  T.	  Otte	  
	  



Klasse	  11	  –	  Juniorklasse	  6	  –	  10	  maanden	  katers	  
Faby-‐Cats	  Giovanni	  U2	  
FD	  LO	  202500	  	   	   	   	   	   	  
Geboortedatum:	  01-‐02-‐11	   	   	   	   	   	   	   	  
Albatros	  aus	  Abusir	  (ABY	  n)	  X	  CH	  Faby-‐Cats	  Athene	  (ABY	  o)	  
Fokker:	  M.	  Fabricius/Eigenaar:	  L.J.	  Brugmans	  
	  
Klasse	  11	  –	  Juniorklasse	  6	  –	  10	  maanden	  poezen	  
Jethro’s	  Nigiste	  Saba	  U2	   	  
FE.L11.ABY.001.1	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	  
Geboortedatum:	  17-‐03-‐11	   	   	   	   	   	   	   	  
SC	  Brunnbäcken’s	  Pedram	  DVM	  DSM	  (ABY	  n)	  X	  SC	  Jethro's	  Sinja	  Moça	  (ABY	  n)	  
Fokker/Eigenaar:	  T.	  Otte	  
	  
Klasse	  12	  –	  Kittenklasse	  3	  –	  6	  maanden	  poezen	  
Jethro's	  Rani's	  First	  Feline	  U2	  
FE.L11.ABY.002.1	  
Geboortedatum:	  07-‐05-‐11	  
SC	  Brunnbäcken’s	  Pedram	  DVM	  DSM	  (ABY	  n)	  X	  SC	  Jethro's	  Rani	  JW	  DVM	  (ABY	  n)	  
Fokker/Eigenaar:	  T.	  Otte	  
	  
Klasse	  4	  –	  Groot	  Internationaal	  Premior	  katers	  (CAPS)	  
GIP	  Faby-‐Cats	  Chagal	  CAPS	   	   	   	   	   	   	  
Geboortedatum:	  10-‐04-‐09	   	   	   	   	   	   	   	  
WW’08	  GIC	  Faby-‐Cats	  Adonis	  JW	  (ABY	  n)	  X	  Orthmann’s	  Bling	  Bling	  (ABY	  n)	  
Fokker:	  M.	  Fabricius/Eigenaar:	  L.J.	  Brugmans	  

	  
ABY	  o	  –	  Abessijn	  sorrel	  

	  

	  
	  
	  



Klasse	  7	  –	  Kampioensklasse	  poezen	  (CACIB)	  
CH	  Jethro's	  Carmen	  Kahlo	  CACIB	  BIV	  
FE.L10.ABY.014.2	  
Geboortedatum:	  27-‐11-‐10	   	   	   	   	   	  
GIC	  Berenetto	  Banderas	  (ABY	  n)	  X	  GIC	  Jethro's	  Frida	  Kahlo	  (ABY	  o)	  
Fokker/Eigenaar:	  T.	  Otte	  
	  
Onder	  voorbehoud	  van	  fouten	  en/of	  	  eventuele	  wijzigingen	  

	  
Op	  http://www.raskan.nl	  kunt	  u	  onder	  ‘Shows’	  een	  overzicht	  vinden	  van	  alle	  FIFe	  World	  
Winner	  Abessijnen.	  
	  
RASKANNER	  AAN	  HET	  WOORD	  
Door	  Helga	  Bruggink-‐Pennekamp	  
	  

Toen	  we	  in	  1995	  lid	  werden	  van	  Felikat	  en	  ook	  Raskan,	  was	  het	  eerste	  
wat	  mij	  opviel	  de	  saamhorigheid	  tussen	  en	  belangstelling	  en	  steun	  voor	  
elkaar.	  Je	  werd	  gelijk	  opgenomen	  in	  het	  groepje	  Somali	  en	  Abessijn	  
liefhebbers.	  Het	  was	  net	  een	  grote	  familie.	  
Er	  werd	  (en	  wordt)	  heel	  intens	  met	  elkaar	  mee	  geleefd	  met	  vreugde	  en	  
verdriet	  rondom	  dieren	  van	  ons	  ras	  en	  op	  shows	  werd	  je	  echt	  begeleid	  
en	  werd	  je	  dier	  bewonderd.	  
	  
Vooral	  de	  rasdagen	  waren	  bijzonder.	  Je	  dier	  werd	  gekeurd,	  maar	  
zonder	  wedstrijdelement.	  Het	  ging	  gewoon	  om	  het	  dier	  zelf.	  Je	  kreeg	  

advies	  en	  er	  werden	  plannen	  gemaakt	  voor	  eventuele	  dekkingen	  of	  je	  kreeg	  tips	  van	  ervaren	  
fokkers.	  Het	  was	  gewoon	  een	  soort	  familie	  bijeenkomst.	  Er	  werden	  foto’s	  gemaakt	  en	  elkaar	  
doorgestuurd	  en	  men	  had	  echt	  belangstelling	  voor	  je	  dier,	  maar	  ook	  voor	  de	  individuele	  
baasjes.	  
	  
Door	  die	  rasdagen	  werd	  de	  onderlinge	  band	  nog	  meer	  versterkt.	  In	  mijn	  herinnering	  was	  ook	  
mijn	  trots	  als	  mijn	  eigen	  dier	  in	  de	  Raskan	  genoemd	  werd	  of	  zijn/haar	  foto	  geplaatst	  werd.	  
Het	  zijn	  hele	  warme	  herinneringen.	  Daarom	  ben	  ik	  ook	  zo	  blij	  dat	  de	  Raskan	  weer	  vol	  
enthousiasme	  nieuw	  leven	  in	  geblazen	  is.	  
	  
Aan	  het	  eind	  van	  het	  jaar	  is	  het	  een	  tijd	  van	  terug	  zien,	  maar	  ook	  van	  verwachtingsvol	  
vooruit	  kijken.	  Wat	  zal	  het	  heerlijk	  zijn	  om	  weer	  eens	  een	  rasdag	  mee	  te	  mogen	  maken	  en	  
met	  iedereen	  (hernieuwd)	  kennis	  te	  kunnen	  maken.	  Om	  verhalen	  te	  horen	  over	  de	  dieren	  en	  
de	  dieren	  achter	  de	  verhalen	  te	  kunnen	  bewonderen.	  Om	  ervaringen	  uit	  te	  kunnen	  wisselen	  
en	  contacten	  te	  kunnen	  versterken.	  En	  ook	  om	  leuke	  initiatieven	  mee	  te	  mogen	  maken	  en	  er	  
aan	  mee	  te	  mogen	  werken,	  plannen	  uit	  te	  voeren.	  Kortom	  een	  sprankelend	  en	  hoopvol	  
begin	  van	  2012!	  
	  
Een	  begin	  om	  vol	  dankbaarheid	  op	  terug	  te	  kijken,	  maar	  vooral	  ook	  om	  vol	  goede	  moed	  en	  
ideeën	  mee	  verder	  te	  gaan.	  
	  
	  



SHOWUITSLAGEN	  GRONINGEN	  
Afgelopen	  weekend	  organiseerde	  Mundikat	  op	  18	  december	  de	  laatste	  Nederlandse	  FIFe	  
show	  van	  het	  jaar	  2011.	  Er	  waren	  13	  Abessijnen	  en	  3	  Somali’s	  aanwezig.	  Mundikat	  had	  de	  
showhal	  erg	  mooi	  in	  kerstsfeer	  aangekleed.	  
RTV	  Noord	  heeft	  een	  kleine	  videoreportage	  gemaakt	  op	  de	  show.	  Het	  resultaat	  kunt	  u	  hier	  
terugzien	  http://rtvnoord.nl/nieuws/nieuws.asp?pid=106033.	  In	  de	  eerste	  minuut	  zijn	  er	  
meerdere	  Abessijnen	  te	  zien	  en	  ook	  de	  Somali	  AgileSomalis	  Garance	  of	  Aruna,	  die	  de	  cover	  
van	  de	  eerste	  Raskan	  Digitaal	  sierde,	  komt	  nog	  even	  in	  beeld.	  
	  
VUURWERKANGST	  
Door	  Suzan	  Meijer-‐Miedema	  

	  
Heel	  wat	  mensen	  associëren	  de	  donkere	  decembermaand	  
helemaal	  niet	  met	  gezellig	  en	  feestelijk.	  Wanneer	  je	  één	  keer	  hebt	  
gezien	  hoeveel	  angst	  het	  geknal,	  dat	  soms	  al	  medio	  november	  
begint,	  de	  dieren	  kan	  bezorgen	  vergaat	  je	  het	  plezier	  dat	  je	  wel	  
van	  echt	  siervuurwerk	  kan	  hebben.	  
	  
Twee	  jaar	  geleden	  is	  er	  een	  burgerinitiatief	  ‘Meer	  plezier	  met	  
vuurwerk’	  gehouden	  waarbij	  bijna	  65.000	  mensen	  de	  moeite	  
hebben	  genomen	  om	  ervoor	  te	  pleiten	  dat	  het	  afsteken	  van	  
vuurwerk	  en	  het	  geven	  van	  een	  vuurwerkshow,	  in	  handen	  van	  
professionals	  zou	  komen.	  Helaas	  kreeg	  dit	  initiatief	  bij	  de	  politiek	  
geen	  enkel	  gehoor.	  	  	  

	  
Voor	  eigenaren	  van	  huisdieren	  die	  mogelijkheden	  zoeken	  hoe	  zij	  angst	  bij	  hun	  dieren	  kunnen	  
voorkomen	  en	  als	  zij	  al	  angstig	  zijn	  om	  de	  angst	  te	  verminderen,	  is	  er	  op	  het	  internet	  veel	  te	  
vinden.	  Alleen	  dit	  informatieve	  filmpje	  van	  een	  dierenarts	  is	  al	  een	  aanrader:	  
	  
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid599599715001?bckey=AQ~~,AAAAB2Zqack
~,-‐kkBdYAwy3LZT65WgJEINjkzdc_uPK6z&bclid=221239683001&bctid=1265708016001	  
	  
De	  aanpak	  van	  eenmaal	  aanwezige	  vuurwerkangst	  is	  heel	  anders	  dan	  het	  voorkomen.	  
Gelukkig	  verkeren	  wij	  nu	  in	  de	  omstandigheden	  dat	  de	  angst	  bij	  onze	  dieren	  eigenlijk	  geen	  
probleem	  meer	  is.	  De	  katten	  reageren	  er	  nauwelijks	  meer	  op	  en	  ons	  oude	  hondje	  dat	  wel	  
bang	  is,	  is	  inmiddels	  behoorlijk	  doof	  en	  haar	  ontgaat	  het	  meeste.	  Tel	  daarbij	  het	  feit	  dat	  er	  
inmiddels	  dubbele	  ramen	  zijn	  en	  dat	  de	  buurman	  met	  de	  illegale	  Chinese	  rollen	  verhuist	  is,	  
waardoor	  wij	  de	  jaarwisseling	  voor	  de	  katten	  met	  een	  gerust	  hart	  tegemoet	  kunnen	  zien.	  
Met	  de	  honden	  blijf	  je	  echter	  ieder	  jaar	  kwetsbaar.	  
	  
Indachtig	  de	  noodzakelijke	  voorbereiding	  ben	  ik	  wel	  begonnen	  met	  het	  gooien	  met	  kleine	  
feestvuurwerkbommetjes.	  Ik	  kondig	  het	  aan	  alsof	  het	  iets	  heel	  leuks	  is,	  zorg	  er	  natuurlijk	  wel	  
voor	  dat	  geen	  hond	  of	  kat	  te	  dichtbij	  is,	  en	  sluit	  het	  af	  met	  iets	  lekkers.	  (Ik	  probeer	  er	  altijd	  
aan	  te	  denken	  dat	  wanneer	  wij	  een	  nestje	  in	  een	  ander	  seizoen	  hebben	  er	  ook	  een	  paar	  
bommetjes	  worden	  gegooid.)	  Het	  gaat	  om	  de	  positieve	  associatie.	  Daar	  is	  de	  training	  met	  
een	  vuurwerk-‐CD	  ook	  op	  gebaseerd.	  Eerst	  heel	  zacht	  laten	  horen	  en	  gelijktijdig	  iets	  leuks	  
met	  de	  dieren	  doen	  (lekkers,	  spelen)	  en	  het	  volume	  heel	  geleidelijk	  aan	  opbouwen.	  	  	  



Minstens,	  zo	  niet	  het	  belangrijkste,	  is	  de	  houding	  van	  het	  baasje.	  Ook	  al	  heb	  je	  een	  grote	  
hekel	  aan	  vuurwerk,	  doe	  alsof	  je	  het	  enig	  vindt	  en	  als	  je	  dier	  toch	  schrikt,	  negeer	  hem	  dan,	  
ga	  hem	  zeker	  niet	  troosten	  want	  daarmee	  geef	  je	  juist	  aan	  dat	  hij	  terecht	  bang	  is.	  Geef	  een	  
kat	  alle	  gelegenheid	  om	  een	  veilig	  wegkruipplekje	  (kledingkast?)	  te	  vinden.	  Met	  het	  vooraf	  
creëren	  van	  zo’n	  plekje	  kan	  je	  je	  dier	  een	  grote	  dienst	  bewijzen.	  Zo	  kan	  je	  paniekgevoelens	  
voorkomen	  waardoor	  het	  dier	  zelf	  kan	  leren	  beter	  met	  het	  engs	  om	  te	  gaan.	  
	  
Voor	  de	  echt	  zware	  gevallen	  kan	  de	  dierenarts	  meedenken	  in	  het	  vinden	  van	  iets	  dat	  de	  
laatste	  dagen	  van	  het	  jaar	  wat	  draaglijker	  kan	  maken.	  Er	  zijn	  subtielere	  mogelijkheden,	  voer	  
met	  een	  kalmerend	  effect,	  Feliwayverstuivers,	  en	  zwaardere	  middelen	  .	  Het	  gebruik	  van	  
bepaalde	  tranquilizers,	  niet	  te	  verwarren	  met	  antidepressiva	  die	  juist	  een	  goed	  effect	  bij	  
angsten	  kunnen	  hebben,	  vergroot	  bij	  dieren	  juist	  de	  angsten.	  Het	  gehoor	  wordt	  scherper	  
maar	  hun	  spieren	  zijn	  te	  verslapt	  om	  te	  kunnen	  vluchten.	  Om	  dieren	  die	  dit	  meegemaakt	  
hebben	  nog	  van	  deze	  diepe	  angst	  af	  te	  kregen,	  zal	  niet	  meevallen.	  Met	  de	  juiste	  begeleiding	  
kan	  een	  dier	  in	  de	  loop	  van	  zijn	  leven	  mentaal	  sterker	  worden	  en	  zijn	  angsten	  overwinnen.	  
De	  laconieke	  opstelling	  van	  de	  andere	  dieren	  hierin	  is	  onbetaalbaar	  maar	  de	  blikken	  zalm	  en	  
dergelijke	  van	  het	  kerstpakket,	  het	  is	  traditie	  dat	  ik	  om	  twaalf	  uur	  de	  radio	  aardig	  hard	  zet	  en	  
het	  lekkerste	  blik	  vis	  voor	  ze	  opentrek,	  zullen	  bij	  het	  onder	  controle	  houden	  van	  het	  
vuurwerkprobleem	  ook	  een	  flinke	  bijdrage	  bij	  leveren.	  
	  
http://www.licg.nl/133/praktisch/seizoenen/vuurwerk.html	  
	  
Wij	  zijn	  er	  helemaal	  klaar	  voor!	  
	  
SHOWSEIZOEN	  2012	  
	  
De	  voorlopig	  agenda	  voor	  het	  Nederlandse	  FIFe	  showseizoen	  2011/2012	  is	  inmiddels	  
bekend.	  De	  eerste	  show	  in	  het	  nieuwe	  jaar	  is	  de	  Felikat	  show	  in	  Haarlem.	  Op	  deze	  show	  
houdt	  Felikat	  een	  Special	  Best	  in	  Show.	  Naast	  de	  reguliere	  Best	  in	  Show	  gaan	  van	  elke	  
categorie	  de	  Best	  in	  Show	  winnaars	  tegen	  elkaar	  voor	  de	  Best	  in	  Show	  categorie.	  Dat	  kunnen	  
steeds	  maximaal	  zes	  katten	  zijn;	  kitten,	  junior,	  katers,	  poezen,	  castraat	  katers	  en	  castraat	  
poezen.	  De	  winnaars	  van	  de	  Best	  in	  Show	  categorie	  zullen	  vervolgens	  strijden	  om	  de	  Best	  of	  
Best.	  Voor	  alle	  winnaars	  worden	  leuke	  prijzen	  beschikbaar	  gesteld	  door	  Felikat.	  
	  
	   Duitsland	  
	  
Heeft	  uw	  AbySom	  nog	  een	  buitenlands	  titelpunt	  nodig?	  Ook	  de	  show	  agenda	  2012	  van	  de	  
DEKZV.e.V.	  in	  Duitsland	  is	  inmiddels	  bekend,	  zie	  hiervoor	  
http://www.dekzv.de/images/as2012/as2012.htm.	  Op	  21	  en	  22	  januari	  2012	  organiseren	  zij	  
een	  tweedaagse	  show	  in	  Isselburg,	  vlak	  over	  de	  grens	  met	  Nederland.	  Kijk	  voor	  de	  flyer	  van	  
deze	  show	  op	  
http://www.dekzv.de/images/as2012/01%20Isselburg/DEKZV_Isselburg_Flyer.pdf	  
	  
	   	  
	  
	  
	  



Special	  
	  
En	  voor	  wie	  altijd	  al	  eens	  een	  Abessijnen	  en	  Somali	  special	  heeft	  willen	  meemaken	  hebben	  
we	  ook	  nieuws.	  Op	  28	  en	  29	  januari	  wordt	  er	  in	  Bordeaux,	  Frankrijk	  eentje	  georganiseerd.	  
Meer	  informatie	  is	  te	  vinden	  op	  http://www.catclub-‐sudatlantique.com/spip.php?article80	  
	  	  
SHOW	  AGENDA	  2012	  
 
Wanneer?	   Organiserende	  FIFe	  

kattenvereniging	  
Waar?	   Inschrijven	  

mogelijk	  
tot?	  

Info	   Fotoreportage	  

JANUARI 
15	   Felikat	   Haarlem	   30-‐12-‐2011	   Info	    
FEBRUARI 
12	   Mundikat	   Gorredijk	   n.t.b.	   Info	    
MAART 
25	   Felikat	   Schiedam	   n.t.b.	   Info	    
APRIL 
8	   Mundikat	   Arnhem	   n.t.b.	   Info	    
9	   Mundikat	   Arnhem	   n.t.b.	   Info	    
MEI 
	   	   	   	   	    
JUNI 
10	   Mundikat	   Boxtel	   n.t.b.	   Info	    
SEPTEMBER 
16	   Felikat	   Schiedam	   n.t.b.	   Info	    
OKTOBER 
21	   Mundikat	   Uitgeest	   n.t.b.	   Info	    
NOVEMBER 
18	   Felikat	   Rijswijk	   n.t.b.	   Info	    
DECEMBER	  
9	   Mundikat	   Groningen	   n.t.b.	   Info	    
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



WORD	  LID	  VAN	  DE	  RASKAN	  FACEBOOK-‐PAGINA	  EN/OF	  DE	  RASKAN	  HYVE	  
	  
Neem	  eens	  een	  kijkje	  op	  onze	  social	  media	  pagina’s	  waar	  je	  de	  laatste	  nieuwtjes	  over	  onze	  
rassen	  en	  over	  Raskan	  kunt	  vinden.	  Deel	  je	  foto’s,	  verhalen	  en	  ervaringen	  met	  andere	  
Raskan	  leden	  en	  laat	  ons	  je	  mening	  weten	  wat	  je	  graag	  in	  het	  nieuwe	  jaar	  wil	  zien	  en	  waar	  je	  
over	  wil	  lezen	  op	  de	  vernieuwde	  website	  en/of	  in	  de	  Raskan	  Digitaal.	  
	  
Raskan	  Facebook-‐pagina	  https://www.facebook.com/pages/Raskan/249822725053345	  
Raskan	  Hyve	  http://raskanfelikat.hyves.nl/	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  



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.	  
	  

DVM	  
SC	  Jethro’s	  Rani	  JW	  DVM	  

	  

Stamboeknummer:	  FE.L09.ABY.002.1	  
Geboortedatum:	  21-‐02-‐2009	  
V:	  GIC	  Berenetto	  Banderas	  (ABY	  n)	  	  
M:	  SC	  Sinja	  Moça	  (ABY	  n)	  
Fokker:	  T.	  Otte	  
Eigenaar:	  T.	  Otte	  
	  
	  
	  
	  
	  
SC	  Jethro’s	  Rani	  JW	  DVM	  is	  de	  covergirl	  
van	  deze	  RASKAN	  Digitaal.	  

Door	  Truska	  Otte	  
	  
SC	  Jethro’s	  Rani	  JW,	  DVM	  werd	  op	  21	  februari	  2009	  als	  de	  kleinste	  van	  een	  van	  de	  drie	  
poesjes	  en	  2	  katertjes	  geboren	  uit	  SC	  Jethro’s	  Sinja	  Moça	  en	  GIC	  Berenetto	  Banderas,	  de	  
schitterend	  lieve	  kater	  in	  eigendom	  van	  Doris	  Angermund,	  beiden	  wildkleur.	  
	  
Rani	  werd	  op	  20	  september	  2009	  in	  Keulen	  voor	  de	  vijfde	  maal	  Best	  in	  Show	  en	  behaalde	  
daarmee	  de	  Junior	  Winner	  titel,	  ze	  was	  nog	  juist	  6	  maanden.	  We	  konden	  onze	  verbazing	  en	  
vreugde	  niet	  op.	  De	  verbazing	  bleef	  echter	  voortduren	  want	  op	  16	  januari	  2011,	  ruim	  een	  
maand	  voor	  ze	  twee	  jaar	  werd,	  behaalde	  ze	  haar	  negende	  CACS	  en	  kreeg	  de	  titel	  Supreme	  



Champion.	  Op	  de	  Wereld	  Show	  2010	  te	  Saint	  Etiënne	  werd	  ze	  de	  mooiste	  Abessijn	  
volwassen	  
poes	  maar	  moest	  de	  Best	  in	  Variëteit	  en	  de	  nominatie	  laten	  aan	  de	  Zweedse	  kater	  SC	  	  
Brunnbäcken’s	  Pedram	  DVM,	  DSM,	  haar	  latere	  partner.	  Samen	  kregen	  ze	  op	  7	  mei	  2011	  een	  
mooi	  nest.	  
	  
Als	  kitten	  kreeg	  ze	  haar	  eerste	  BIV	  toegekend	  op	  de	  Felikat	  Show	  te	  Schiedam	  op	  6	  
september	  2009,	  2	  jaar	  en	  12	  dagen	  later	  ook	  in	  Schiedam	  op	  18	  september	  2011	  haar	  
tiende	  BIV,	  wat	  haar	  de	  titel	  ‘DISTINGUISHED	  VARIETY	  MERIT’	  gaf.	  
Later	  in	  de	  week	  werden	  we	  gebeld	  door	  Suzan	  Meijer,	  ze	  vertelde	  ons	  dat	  Rani	  de	  eerste	  
Abessijn	  poes	  blijkt	  te	  zijn	  die	  de	  JW	  én	  de	  DVM	  titel	  ontvangen	  heeft.	  Wij	  weer	  verbaasd,	  
hadden	  ons	  dat	  niet	  gerealiseerd	  en	  zijn	  er	  zeer	  blij	  mee	  en	  trots	  op.	  Rani	  was	  en	  is	  vanaf	  
geboorte	  de	  kleinste,	  kwetsbaarste,	  mooiste,	  aanhankelijkste	  en	  tegelijkertijd	  ons	  meest	  
aanwezige	  poezemijntje.	  
	  
Datum	   Resultaat	   Plaats	   Keurmeester	  
06-‐09-‐2009	   Ex1	  BIV	  BIS	  BOB	  cat.3	   Schiedam	   K.	  Preiss	  
19-‐09-‐2009	   Ex1	  BIV	  BIS	   Troisdorf	  (D)	   T.	  Friskovec	  
20-‐09-‐2009	   Ex1	  BIV	  BIS	   Troisdorf	  (D)	   O.	  Sizova	  
25-‐04-‐2010	   CAGCIB	  BIV	  BIS	  BOB	  2	   Luxemburg	  (LUX)	   F.	  Brambilla	  
29-‐06-‐2010	   CACS	  BIV	   Genk	  (BE)	   F.	  Calmes	  
02-‐10-‐2010	   CACS	  BIV	  NOM	   Kalkar-‐Wissel	  (D)	   S.	  Drieling	  
03-‐10-‐2010	   CACS	  BIV	  NOM	   Kalkar-‐Wissel	  (D)	   F.	  Brambilla	  
11-‐12-‐2010	   CACS	  BIV	  BIS	   Groningen	   T.	  Friskovec	  
06-‐03-‐2011	   PH	  BIV	  BIS	   Tienen	  (BE)	   A.	  Shchukin	  
18-‐09-‐2011	   PH	  BIV	   Schiedam	   N.	  Sidorova	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



International	  Champion/Internationaal	  Kampioen	  
IC	  CH*	  Highgaitpaws	  I'm	  Ivy	  of	  
Detrevande	  

	  

Stamboeknummer:	  CFA	  0361-‐
1645778	  
Geboortedatum:	  25-‐07-‐2008	  
V:	  GC*	  Highgaitpaws	  Takachance	  of	  
Marzacknoll	  (ABY	  n)	  
M:	  Highgaitpaws	  Blue	  Bombshell	  
(ABY	  a)	  
Fokker:	  M.	  Condon	  
Eigenaren:	  A.A.S.	  van	  Elmpt	  

Door	  Andrea	  van	  Elmpt	  
	  
Ivy,	  de	  meest	  eigenzinnige	  kat	  die	  ik	  ooit	  gehad	  heb.	  Het	  is	  altijd	  weer	  een	  verrassing	  als	  ze	  
mee	  gaat	  naar	  show.	  Als	  ze	  iets	  niet	  wil	  dan	  gebeurt	  het	  ook	  niet.	  Ooit	  vond	  ze	  het	  
ontsmettingsmiddel	  wat	  op	  die	  show	  gebruikt	  werd	  vies.	  Mevrouw	  was	  er	  dan	  ook	  niet	  van	  
gediend	  dat	  Marianne	  Kuipers	  haar	  aanraakte.	  Ze	  trok	  gewoon	  haar	  buik	  in	  als	  Marianne	  
maar	  in	  de	  buurt	  kwam	  met	  haar	  handen.	  Gelukkig	  is	  ze	  nooit	  boos	  op	  show	  maar	  je	  moet	  
haar	  wel	  in	  de	  gaten	  houden.	  Als	  ze	  de	  kans	  krijgt	  gaat	  ze	  aan	  de	  wandel,	  kijken	  wat	  voor	  
kattenkwaad	  ze	  kan	  uithalen.	  Het	  is	  nooit	  saai	  met	  Ivy	  in	  huis	  J.	  
	  
	  
Datum	   Resultaat	   Plaats	   Keurmeester	  
15-‐05-‐2011	   CACIB	   Alkmaar	   J.	  Gustaitiene	  
18-‐09-‐2011	   CACIB	   Schiedam	   N.	  Sidorova	  
25-‐09-‐2011	   CACIB	  BIV	   Genk	  (BE)	   A.	  Paloluoma	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



IC	  Van	  Doekosjka’s	  
Spring	  Jumper	  

	  

Stamboeknummer:	  
NL.FE.L08.SOM.015.3	  
Geboortedatum:	  21-‐
03-‐2009	  
V:	  Yo	  el	  Rey's	  Cool-‐
Charme	  (SOM	  os)	  
M:	  Van	  Doekosjka’s	  
Yara	  Kathlena	  (SOM	  
ns)	  
Fokker:	  H.	  Bruggink-‐
Pennekamp	  
Eigenaar:	  S.	  Meijer-‐
Miedema	  

Door	  Suzan	  Meijer-‐Miedema	  
	  
Een	  kleine	  tweeënhalf	  jaar	  geleden	  belde	  mijn	  vriendin	  en	  mede-‐Somalifokster	  Helga	  
Bruggink	  mij	  op	  met	  de	  vraag	  of	  ik	  interesse	  had	  ik	  in	  een	  van	  haar	  sorrelzilveren	  katertjes.	  
Ze	  waren	  te	  mooi	  en	  hun	  afstamming	  te	  waardevol	  om	  ze	  alleen	  als	  toekomstige	  castraatjes	  
door	  het	  leven	  te	  laten	  gaan.	  Natuurlijk	  moest	  er	  even	  goed	  over	  nagedacht	  worden,	  maar	  
van	  het	  een	  kwam	  het	  ander	  en	  zo	  ontstond	  uiteindelijk	  de	  eerste	  katerruil	  in	  mijn	  
fokkerscarrière.	  	  
	  
Vanaf	  de	  eerste	  dag	  bleek	  Jack	  een	  zonnetje	  in	  huis	  én	  fotogeniek.	  Waar	  onze	  andere	  
dekkater	  Zagato	  me	  altijd	  te	  snel	  af	  is	  en	  bijna	  altijd	  zijn	  ogen	  dichtknijpt	  alleen	  al	  wanneer	  
er	  een	  flits	  zou	  kunnen	  komen,	  kijkt	  Jack	  altijd	  lief	  en	  geïnteresseerd	  in	  de	  camera.	  Een	  
cadeautje	  voor	  iemand	  voor	  wie	  foto’s	  heel	  erg	  belangrijk	  zijn.	  Ik	  kan	  me	  dus	  heerlijk	  
uitleven	  met	  het	  plaatsen	  van	  zijn	  foto’s	  in	  zijn	  topic	  (al	  onze	  dieren	  hebben	  er	  een,	  evenals	  
de	  nestjes)	  op	  mijn	  website.	  Zijn	  schoonheid,	  letterlijk	  als	  zilvertje,	  en	  uitstraling	  heeft	  er	  toe	  
geleid	  dat	  hij	  uit	  stapels	  en	  stapels	  beschikbare	  foto’s	  verkoren	  werd	  om	  samen	  met	  zijn	  
zoontje	  Kismet	  te	  mogen	  schitteren	  in	  de	  kalender	  van	  OverDieren	  van	  2012.	  	  
	  
Medio	  augustus	  2010	  kreeg	  hij	  een	  suprelorinstaafje	  zodat	  hij	  een	  heerlijke	  lange	  hormonale	  
rustperiode	  kon	  krijgen	  en	  nu,	  december	  2011,	  is	  hij	  weer	  in	  alles	  een	  normale	  
ongecastreerde	  kater.	  We	  zijn	  van	  plan	  om	  hem	  niet	  meer	  lang	  intact	  te	  houden.	  Er	  zijn	  nog	  
een	  paar	  zeer	  gewenste	  nestjes	  mogelijk	  en	  zodra	  de	  laatste	  poes	  is	  geweest,	  medio	  februari	  
of	  zodra	  Shabanou,	  die	  na	  haar	  laatste	  nestje	  op	  de	  suprelorin	  is	  gezet,	  door	  hem	  gedekt	  is,	  	  
is	  het	  waarschijnlijk	  over	  en	  sluiten	  op	  dit	  gebied	  voor	  Jack.	  Hoeveel	  certificaten	  er	  nog	  voor	  
de	  titel	  Groot	  Internationaal	  Kampioen	  gewonnen	  zouden	  moeten	  worden,	  speelt	  ook	  wel	  
iets	  mee	  maar	  wanneer	  het	  voor	  iedereen	  hier	  prettiger	  is	  dat	  hij	  met	  dekkaterpensioen	  
gaat,	  dan	  kiezen	  we	  daar	  voor.	  Gelukkig	  is	  hij	  een	  hele	  relaxte	  kater	  en	  sproeit	  hij	  weinig.	  
Wel	  iets	  meer	  dan	  tijdens	  zijn	  vorige	  actieve	  periode	  maar	  hij	  heeft	  geen	  enkel	  probleem	  
met	  het	  dragen	  van	  de	  katerbroekjes.	  Hij	  houdt	  het	  spinnend	  aan.	  
	  



We	  hopen	  dat	  hij	  later	  als	  castraat	  ook	  weer	  op	  de	  shows	  kan	  laten	  zien	  hoe	  mooi	  hij	  is	  en	  
wat	  voor	  een	  fijne	  Somali	  hij	  is.	  Maar	  eerst	  gaan	  we	  nog	  voor	  de	  nestjes	  en	  verheugen	  ons	  er	  
enorm	  op,	  vooral	  op	  dat	  van	  Shabanou	  en	  Jack	  want	  dat	  wordt	  dan	  het	  eerste	  en	  enige	  
nestje	  van	  deze	  twee	  zilvertjes	  samen.	  	  
	  
Een	  van	  de	  redenen	  waarop	  wij	  Jack	  niet	  lang	  actief	  als	  dekkater	  willen	  hebben	  is	  omdat	  het	  
helaas	  niet	  goed	  is	  gegaan	  met	  zijn	  relatie	  met	  onze	  andere	  kater	  Zagato.	  Tijdens	  de	  
wisseling	  van	  de	  (suprelorin-‐)	  wacht,	  de	  ene	  kater	  ging	  ontkateren	  na	  het	  staafje	  en	  bij	  de	  
andere	  gingen	  de	  hormoontjes	  juist	  weer	  opspelen,	  raakte	  hun	  vriendschap	  helaas	  over.	  
Onze	  diepste	  wens	  is	  dat	  dit	  weer	  helemaal	  goed	  gaat	  komen!	  	  
 
Datum	   Resultaat	   Plaats	   Keurmeester	  
12-‐09-‐2010	   CACIB	   Schiedam	   L.	  Knyova	  
14-‐11-‐2010	   CACIB	   Rijswijk	   M.	  Kuipers	  
25-‐09-‐2011	   CACIB	   Genk	  (BE)	   F.	  Milcent	  

 
IC	  Aruna	  Lady	  Éowyn	  of	  Ithilien	  

	  

Stamboeknummer:	  NL.FE.L09.SOM.004.3	  
Geboortedatum:	  09-‐05-‐2009	  
V:	  IC	  Shibeli's	  Gharib	  (SOM	  n)	  
M:	  Dakini	  Bhagini	  Shanti	  	  (ABY	  var	  n)	  
Fokker:	  L.	  Redeker	  
Eigenaren:	  L.	  Redeker	  &	  H.	  Kuipers	  

Door	  Lammijne	  Redeker 
 
Onlangs	  had	  Éowyn	  een	  druk	  weekend	  voor	  de	  boeg:	  vrijdag	  douchedag,	  zaterdag	  met	  Harry	  
naar	  zijn	  familie	  om	  daar	  te	  overnachten	  (en	  natuurlijk	  flink	  vertroeteld	  te	  worden)	  vanwege	  
de	  zondag…	  Haar	  eerste	  buitenlandse	  show!	  Want	  ja,	  voor	  de	  titel	  International	  Champion	  
moest	  Éowyn	  een	  punt	  in	  het	  buitenland	  behalen.	  Spannend!	  
	  
Éowyn	  heeft	  haar	  punten	  steeds	  zonder	  problemen	  behaald.	  De	  keurmeesters	  zijn	  steeds	  
enthousiast	  geweest	  over	  haar	  kleur,	  ticking	  en	  vacht.	  Zou	  dat	  nu	  weer	  het	  geval	  zijn?	  En	  hoe	  
zou	  Éowyn	  het	  showen	  vinden	  deze	  keer?	  Haar	  laatste	  show	  was	  een	  jaar	  geleden,	  de	  2-‐
daagse	  show	  in	  Groningen.	  De	  eerste	  dag	  vond	  ze	  het	  zo-‐zo,	  de	  tweede	  dag	  ging	  het	  allemaal	  



prima.	  
Nou,	  Éowyn	  was	  super	  relaxed	  op	  de	  show	  en	  ze	  heeft	  zich	  nog	  nooit	  zo	  goed	  gepresenteerd	  
bij	  de	  keurmeester!	  De	  keurmeester	  was	  erg	  lovend	  over	  haar.	  Met	  als	  extra	  notitie:	  ‘super	  
oogkleur,	  super	  kleur	  van	  de	  vacht	  en	  super	  uitstraling!’.	  Hartstikke	  leuk!	  Éowyn	  mag	  nu	  
International	  Champion	  voor	  haar	  naam	  zetten.	  Goed	  gedaan	  Éo,	  we	  zijn	  trots	  op	  je!	  
  
Datum	   Resultaat	   Plaats	   Keurmeester	  
11-‐12-‐2010	   CACIB	   Groningen	   A.	  Martikainen	  
12-‐12-‐2010	   CACIB	   Groningen	   T.	  Friskovec	  
11-‐12-‐2011	   CACIB	   Bocholt	  (DE)	   S.	  Drieling	  
	  
IC	  CH*	  Detrevande’s	  Fine-‐Tuned	  

	  

Stamboeknummer:	  MU.L10.ABY.009.1	  	  
Geboortedatum:	  27-‐04-‐2010	  
V:	  SC	  GC*	  Clarion	  LittleManTate	  of	  
Detrevande	  DVM,	  DSM	  
M:	  CH	  CH*	  Highgaitpaws	  I'm	  Ivy	  of	  
Detrevande	  (ABY	  n)	  
Fokker:	  A.A.S.	  van	  Elmpt	  
Eigenaar:	  A.A.S.	  van	  Elmpt	  

Door	  Andrea	  van	  Elmpt	  
	  
Fine-‐Tuned,	  is	  een	  echt	  dametje.	  Ze	  heeft	  de	  arrogantie	  van	  haar	  vader	  maar	  ook	  wel	  het	  
ondeugende	  van	  haar	  moeder.	  Dit	  maakt	  dat	  het	  een	  hele	  leuke	  kat	  is	  die	  heel	  makkelijk	  is	  in	  
de	  omgang	  in	  een	  groep.	  Ze	  kijkt	  graag	  mee	  met	  wat	  ik	  doe	  en	  kan	  als	  het	  haar	  uitkomt	  
heerlijk	  op	  je	  schoot	  liggen	  om	  te	  knuffelen.	  Een	  dame	  met	  pit	  en	  een	  tikje	  arrogant.	  
	  
Datum	   Resultaat	   Plaats	   Keurmeester	  
25-‐04-‐2011	   CAC	  	   Arnhem	   C.	  Spijkers	  
15-‐05-‐2011	   CAC	  BIV	  	   Alkmaar	   S.	  Viuha	  
18-‐09-‐2011	   CAC	  BIV	  NOM	   Schiedam	   C.	  Sahlberg	  
25-‐09-‐2011	   CACIB	   Genk	  (BE)	   G.	  Laskowska	  
15-‐10-‐2011	   CACIB	   Uitgeest	   A.	  Hauge	  
16-‐10-‐2011	   CACIB	  NOM	   Uitgeest	   A.	  de	  Bruijn	  
	  



IC	  Jethro’s	  Carmen	  Kahlo	  

	  

Stamboeknummer:	  	  
Geboortedatum:	  27-‐11-‐2010	  
V:	  GIC	  Berenetto	  Banderas	  
(ABY	  n)	  	  
M:	  SC	  Jethro’s	  Frida	  Kahlo	  
(ABY	  o)	  
Fokker:	  T.	  Otte	  
Eigenaar:	  T.	  Otte	  

Door	  Truska	  Otte	  
	  
Op	  27	  november	  2010	  werden	  uit	  SC	  Jethro	  Frida	  Kahlo	  (ABY	  o)	  en	  GIC	  Berenetto	  Banderas	  
(ABY	  n)	  drie	  kittens	  geboren,	  een	  sorrel	  poes	  en	  kater	  en	  een	  wildkleur	  poes.	  De	  poesjes	  
bleven	  bij	  ons,	  Carmen	  en	  Cassandra.	  Ze	  slapen,	  spelen	  samen	  in	  huis	  en	  in	  de	  tuin	  met	  wie	  
maar	  wil.	  Carmen	  is	  reeds	  zes	  keer	  genomineerd,	  werd	  twee	  keer	  Best	  in	  Show	  en	  
behaalde	  op	  de	  WWCS	  te	  Poznan	  haar	  vierde	  Best	  in	  Variëteit,	  de	  nominatie	  moest	  ze	  laten	  
aan	  een	  beeldschone	  Blauwe	  Rus	  poes.	  
 
Datum	   Resultaat	   Plaats	   Keurmeester	  
11-‐10-‐2011	   CAC	  NOM	   Hattingen	  (DE)	   C.	  Spijkers	  
12-‐10-‐2011	   CAC	  	   Hattingen	  (DE)	   A.	  Shchukin	  
16-‐10-‐2011	   CAC	   Uitgeest	  	   A.	  de	  Bruijn	  
29-‐10-‐2011	   CACIB	  BIV	   Poznan	  (PL)	   N.	  Sidorova	  
13-‐11-‐2011	   CACIB	   Rijswijk	   A.	  Wilczek	  
10-‐12-‐2011	   CACIB	  NOM	   Bocholt	  (DE)	   S.	  Drieling	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Champion/Kampioen	  
CH	  Silfescian	  
Zagato	  

	  

Stamboeknummer
:	  
NL.FE.L08.SOM.01
5.3	  
Geboortedatum:	  
01-‐11-‐2008	  
V:	  EC*	  Zucchero	  
Gino	  Tesoro	  Turco	  
(SOM	  o)	  
M:	  Silfescian	  
Quinta	  Nea	  (SOM	  
n)	  
Fokker:	  S.	  Meijer-‐
Miedema	  
Eigenaar:	  S.	  
Meijer-‐Miedema	  

Door	  Suzan	  Meijer-‐Miedema	  
	  
Met	  grote	  trots	  wil	  ik	  Zagato	  hier	  voorstellen.	  Onze	  wildkleur	  Somalikater	  die	  het	  afgelopen	  
seizoen	  zijn	  derde	  CAC	  heeft	  gewonnen.	  Hij	  is	  geboren	  in	  een	  nestje	  van	  vier	  wildkleur	  katers	  
bij	  Rudolphine	  Eggink.	  In	  die	  tijd	  groeide	  bij	  ons	  het	  sorrelzilveren	  kitten	  Anches	  op	  en	  beide	  
kittens	  hebben	  heel	  veel	  plezier	  met	  elkaar	  gehad.	  Ik	  heb	  toen	  nog	  een	  serie	  actiefoto’s	  van	  
hun	  gezamenlijke	  bokkensprongen	  op	  de	  bank	  kunnen	  maken	  http://www.silfescian-‐
cats.nl/index.php?mod=1&cat=8505&parent_cat=2.	  	  
	  
Tot	  ons	  geluk	  bleek	  Zagato	  showen	  prima,	  zelfs	  leuk,	  te	  vinden.	  Zijn	  mooie	  broer	  voelde	  zich	  
daarentegen	  juist	  niet	  op	  de	  show	  op	  zijn	  gemak	  en	  blijft	  dus	  nu	  thuis.	  Zagato	  ook.	  Niet	  
omdat	  wij	  of	  hij	  niet	  zouden	  willen	  maar	  omdat	  hij	  een	  suprelorinstaafje	  heeft,	  waardoor	  hij	  
zich	  als	  een	  castraat	  voelt	  en	  gedraagt	  maar	  er	  ook	  als	  zodanig	  uitziet.	  Ooit	  zei	  een	  
keurmeester	  toen	  zij	  haar	  keuze	  moest	  maken	  voor	  haar	  nominatie	  bij	  de	  hele	  katers:	  “Ik	  
draag	  geen	  kater	  zonder	  ballen	  voor!”	  en	  daar	  is	  wel	  wat	  voor	  te	  zeggen.	  Van	  zijn	  laatste	  
show	  heb	  ik	  een	  filmpje	  met	  mijn	  mobieltje	  te	  gemaakt	  
http://www.youtube.com/watch?v=DGkPt352CSQ.	  Showen	  hoeft	  dus	  niet	  zielig	  voor	  katten	  
te	  zijn.	  	  
	  
Zagato	  heeft	  als	  dekkater	  goed	  zijn	  best	  gedaan	  en	  is	  vader	  van	  zeven,	  de	  achtste	  was	  een	  
herdekking,	  prachtige	  nestjes	  geworden.	  Een	  van	  die	  nestjes	  heeft	  zelfs	  de	  tv	  gehaald;	  dit	  
was	  in	  het	  veterinaire	  item	  van	  dierenarts	  Martin	  in	  Koffietijd	  omdat	  hun	  moeder	  een	  nare	  
kwaal,	  mastitis,	  had	  opgelopen.	  De	  kleintjes	  liepen	  over	  de	  tafel,	  snuffelden	  aan	  alles	  wat	  er	  
stond	  en	  kregen	  ook	  nog	  knuffels	  van	  Paul	  van	  Vliet	  en	  uiteraard	  de	  andere	  mensen	  aan	  die	  
tafel.	  Omdat	  Zagato	  verdunning	  heeft,	  konden	  er	  ook	  twee	  blauwtjes	  en	  een	  fawn	  kitten	  
geboren	  worden.	  Uniek	  in	  de	  historie	  van	  onze	  cattery.	  We	  hebben	  wel	  eerder	  een	  drager	  



van	  deze	  factor	  gehad	  maar	  het	  duurde	  een	  aantal	  generaties	  voordat	  dit	  eruit	  kwam.	  Na	  de	  
twee	  die	  in	  dit	  filmpje	  van	  Koffietijd	  te	  zien	  zijn	  http://www.rtl.nl/xl/#/u/ace3ef61-‐213c-‐
4b34-‐8aad-‐5f852cc884e3/	  werd	  er	  ook	  nog	  een	  blauw	  poesje	  geboren;	  de	  eerste	  blauwe	  
Silfescian.	  Na	  het	  plaatsen	  van	  het	  suprelorinstaafje,	  de	  dag	  na	  zijn	  laatste	  dekking,	  is	  
duidelijk	  geworden	  dat	  er	  voldoende	  animo	  is	  om	  met	  zijn	  nakomelingen	  verder	  te	  gaan	  en	  
tegen	  de	  tijd	  dat	  het	  staafje	  gaat	  uitwerken,	  laten	  we	  hem	  alsnog	  castreren.	  	  
	  
Zagato	  is	  ten	  allen	  tijde	  een	  grote	  knuffelkater	  en	  heeft	  bijna	  altijd	  een	  spinnend	  goed	  
humeur.	  Ook	  toen	  de	  hormonen	  nog	  actief	  waren,	  kon	  hij	  evengoed,	  al	  was	  het	  soms	  wel	  
met	  een	  stinkende	  katerbroek	  aan	  zijn	  kontje,	  ontroerend	  innig	  in	  mijn	  armen	  knuffelen	  en	  
slapen.	  Dat	  hij	  nu	  niet	  meer	  sproeit	  is	  letterlijk	  een	  verademing.	  We	  hebben	  nog	  nooit	  een	  
kater	  gehad	  die	  zo	  kon	  stinken.	  Met	  een	  dekkater	  met	  huiselijk	  verkeer	  is	  het	  altijd	  opletten	  
geblazen	  in	  huis	  en	  dan	  vragen	  we	  elkaar	  regelmatig	  	  ‘Heb	  je	  die-‐en-‐die	  ergens	  gezien?’	  In	  
het	  geval	  van	  Zagato	  was	  het	  toepasselijker	  om	  te	  vragen	  of	  iemand	  hem	  geroken	  heeft.	  	  
Alleen	  hoeven	  we	  niet	  meer	  te	  informeren	  naar	  zijn	  verblijfplaats	  voor	  een	  broekencheck	  of	  
om	  een	  ongewenste	  dekking	  te	  voorkomen,	  maar	  nu	  is	  het	  helaas!!	  omdat	  hij	  niet	  meer	  
goed	  kan	  omgaan	  met	  onze	  twee	  wildkleur	  castraatpoezen.	  Alle	  truckjes	  die	  ik	  ken	  op	  het	  
gebied	  van	  katten	  weer	  met	  elkaar	  leren	  omgaan,	  heb	  ik	  de	  afgelopen	  maanden	  
uitgeprobeerd	  maar	  helaas	  zonder	  maar	  een	  beetje	  resultaat.	  Ze	  hoeven	  elkaar	  maar	  te	  zien	  
en	  ze	  brommen	  al	  naar	  elkaar.	  Het	  zit	  wederzijds	  echt	  diep	  terwijl	  er	  nooit	  echt	  iets	  gebeurd	  
is.	  Laten	  uitvechten	  wat	  ook	  een	  optie	  zou	  kunnen	  zijn,	  doe	  ik	  ze	  niet	  aan.	  We	  hopen	  zo	  dat	  
het	  ons	  met	  geduld	  nog	  gaat	  lukken	  want	  de	  gedachte	  om	  ons	  knuffelbeertje	  moeten	  gaan	  
herplaatsen,	  is	  ondraaglijk.	  
	  
CH	  Over-‐nite	  Sensation’s	  Norton	  

	  

Stamboeknummer:	  MU.L09.ABY.008.3	  
Geboortedatum:	  02-‐02-‐2009	  
V:	  CH	  Khartoum	  Raffer	  af	  Fredenslund	  (ABY	  
n)	  
M:	  Over-‐nite	  Sensation’s	  Pepper	  (SOM	  o)	  
Fokker:	  Bea	  Limbeek	  
Eigenaar:	  Bea	  Limbeek	  

	  
	  
	  



Door	  Bea	  Limbeek	  
	  
Norton	  is	  een	  wildkleur	  Abessijn	  die	  bij	  ons	  geboren	  is	  en	  waar	  wij	  wel	  degelijk	  wat	  in	  zagen.	  
De	  katten	  uit	  onze	  lijn	  ontwikkelen	  zich	  meestal	  langzaam	  en	  hebben	  om	  optimaal	  op	  kleur	  
te	  komen	  echt	  de	  2,5	  jaar	  wel	  nodig.	  Met	  Norton	  hebben	  wij	  ondervonden	  dat	  ook	  
ontwikkeling	  van	  type	  die	  tijd	  nodig	  heeft.	  Nu	  gaan	  wij	  altijd	  wel	  een	  keer	  naar	  de	  show	  met	  
een	  jonge	  kat,	  want	  de	  mening	  van	  de	  keurmeester	  is	  natuurlijk	  ook	  belangrijk.	  	  Als	  junior	  
van	  4	  maanden	  oud	  op	  de	  show	  in	  Boxtel	  vond	  keurmeester	  Carin	  Sahlberg	  dat	  zijn	  
ondervacht	  warmer	  kon.	  Een	  jaartje	  later	  op	  de	  Paasshow	  was	  het	  met	  die	  kleur	  al	  helemaal	  
goed	  gekomen	  en	  was	  keurmeester	  Calmès	  absoluut	  erg	  te	  spreken	  over	  hem;	  met	  zijn	  neus	  
zou	  het	  helemaal	  goed	  gaan	  komen;	  zijn	  neus	  mocht	  namelijk	  iets	  meer	  welving	  hebben.	  	  
Weer	  een	  jaar	  verder	  op	  de	  paasshow	  werd	  hij	  BIV	  met	  de	  opmerking	  dat	  hij	  wel	  erg	  groot	  
was.	  De	  BIS	  verloor	  hij	  toen	  met	  1	  stem	  van	  een	  prachtige	  Bengaal.	  Op	  de	  show	  in	  Schiedam	  
was	  hij	  2,5	  jaar	  oud	  en	  met	  kleur,	  neus	  en	  kin	  werd	  hij	  ex	  beoordeeld.	  Zelf	  vond	  ik	  dat	  hij	  
meer	  zwart	  mocht	  hebben,	  maar	  op	  dit	  moment	  is	  Norton	  bijna	  3	  jaar	  oud	  en	  heeft	  hij	  ook	  
meer	  zwart	  gekregen.	  Ons	  wensenpakketje	  is	  helemaal	  ingevuld!	  
Het	  showen	  zelf	  vindt	  Norton	  geweldig,	  hij	  weet	  zich	  steeds	  heel	  goed	  te	  presenteren	  en	  
geniet	  van	  alle	  aandacht.	  Hij	  heeft	  een	  superlief	  karakter	  en	  is	  lief	  voor	  iedereen,	  een	  echte	  
showbink!	  	  
 
 
Datum	   Resultaat	   Plaats	   Keurmeester	  
05-‐04-‐2010	  	   CAC	   Arnhem	   F.	  Calmès	  
24-‐04-‐2011	   CAC	  BIV	  NOM	   Arnhem	   M.	  Kuipers	  
18-‐09-‐2011	   CAC	  BIS	   Schiedam	   N.	  Sidarova	  
	  
	  
CH	  Highgaitpaws	  Seuss	  of	  
Detrevande	  

	  

Stamboeknummer:	  CFA	  0380-‐
1714764	  
Geboortedatum:	  22-‐10-‐2010	  
V:	  Vildt	  Zipper	  på	  Detrevande	  
(ABY	  n)	  	  
M:	  Zinfelmax	  Torrontes	  of	  
Highgaitpaws	  (ABY	  o)	  
Fokker:	  M.	  Condon	  
Eigenaar:	  A.A.S.	  van	  Elmpt	  



Door	  Andrea	  van	  Elmpt	  
	  
Seuss,	  is	  een	  echte	  macho.	  Ik	  ben	  van	  hem	  (vindt	  Seuss).	  Een	  grote	  knuffel	  die	  vooral	  op	  
mensen	  gericht	  is.	  Met	  de	  dames	  heeft	  hij	  niet	  zo	  heel	  veel	  aansluiting.	  Hij	  wil	  ze	  vooral	  
dekken	  en	  daar	  zijn	  ze	  niet	  allemaal	  van	  gediend.	  In	  dat	  opzicht	  is	  het	  wel	  een	  beetje	  een	  
oen.	  Het	  is	  wel	  grappig	  om	  te	  zien	  hoe	  hij	  avances	  maakt.	  Hij	  moet	  nog	  veel	  leren	  op	  het	  
gebeid	  van	  verleiden.	  Zijn	  grootvader	  en	  vader	  hadden	  dat	  beter	  onder	  de	  knie	  ;-‐).	  	  
	  
 
Datum	   Resultaat	   Plaats	   Keurmeester	  
18-‐09-‐2011	   U2	   Schiedam	   N.	  Sidorova	  
25-‐09-‐2011	   CAC	   Genk	  (BE)	   A.	  Paloluoma	  
15-‐10-‐2011	   CAC	  BIV	  BIS	   Uitgeest	   A.	  de	  Bruijn	  
16-‐10-‐2011	   CAC	   Uitgeest	   M.	  Kuipers	  
	  
JARIGE	  VETERANEN	  
	  
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.	  
	  
IC	  Auriane	  de	  La	  Merdune	  (Auriane)	  
12-‐10-‐1996	  	  
Arnold	  en	  Ria	  Vermeulen	  

Sweet	  Sensation’s	  Desteny	  
(Desteny)	   	  
14-‐12-‐1998	   	  
Helga	  en	  Wim	  Bruggink	  

	  Lieverdan’s	  Nerus	  (Rebel)	  
17-‐11-‐2001	  	  
Marian	  Springvloed	  

Carine	  de	  la	  Merdune	  (Carine)	   	  
20-‐12-‐1999	   	  
Arnold	  en	  Ria	  Vermeulen	  

IC	  Dynamic	  Jane	  di	  Genetta	   	  
21-‐11-‐2001	   	  
Netty	  en	  Johan	  van	  Vliet	  

	  

SP/GIC	  Unique	  van	  Bois	  le	  Duc	  
(Nieckje)	  
26-‐12-‐2001	  
Huibert	  en	  Suzan	  Meijer	  

	  Gideon	  Luca's	  zoon	  van	  	  	  
Direans	   	  
09-‐12-‐1996	   	  
Dirk	  en	  Ans	  van	  Leeuwen	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  



KATTEBELLETJES	  (kat	  in	  het	  nieuws)	  
	  

	  
	  

Kat	  loopt	  drieduizend	  kilometer	  naar	  oude	  huis	  	  

AMSTERDAM	  -‐	  Een	  kat	  heeft	  in	  Australië	  meer	  dan	  3000	  kilometer	  gelopen	  om	  terug	  naar	  
huis	  te	  keren.	  	  

	  
Foto:	  	  NU.nl/Chris	  Heijmans	  	  
De	  eigenaren	  van	  kat	  Jessie	  verhuisden	  vorig	  jaar	  maart	  van	  Zuid-‐Australië	  naar	  het	  noorden	  
van	  het	  land.	  "We	  waren	  net	  verhuisd	  en	  als	  snel	  was	  Jessie	  verdwenen",	  vertelt	  eigenaar	  
Sheree	  Gale	  (31)	  in	  de	  Northern	  Territory	  News.	  
Een	  jaar	  later	  bleek	  de	  kat	  naar	  het	  oude	  huis	  te	  zijn	  gegaan.	  "Ze	  heeft	  een	  hekel	  aan	  auto’s,	  
dus	  ik	  denk	  dat	  ze	  het	  stuk	  naar	  ons	  oude	  huis	  heeft	  gelopen",	  zegt	  Gale.	  

	  
Opeens	  merkten	  de	  nieuwe	  eigenaren	  Troy	  en	  Jenn	  Humby	  op	  dat	  een	  kat	  rond	  hun	  huis	  in	  
Ungarra	  zich	  vreemd	  gedroeg.	  Ze	  besloten	  een	  foto	  van	  de	  kat	  te	  maken	  en	  stuurden	  die	  op	  
naar	  de	  familie	  Gale.	  De	  kat	  bleek	  Jessie	  te	  zijn.	  
Toen	  de	  Gales	  verhuisden	  naar	  het	  noorden	  besloten	  ze	  twee	  van	  hun	  andere	  katten	  achter	  
te	  laten,	  omdat	  ze	  ervan	  uitgingen	  dat	  de	  twee	  zich	  niet	  zouden	  aanpassen	  aan	  een	  nieuwe	  
leefomgeving.	  
De	  familie	  Gale	  heeft	  besloten	  dat	  Jessie	  bij	  hun	  voormalige	  woning	  mag	  blijven.	  Ze	  zijn	  blij	  
dat	  Jessie	  erin	  geslaagd	  is	  het	  oude	  huis	  terug	  te	  vinden.	  
(Bron:	  http://www.nu.nl)	  
	  
Kat	  met	  26	  tenen	  is	  redding	  voor	  asiel	  	  
10/12/2011	  
Een	  kat	  met	  maar	  liefst	  26	  tenen	  is	  de	  redding	  geworden	  van	  een	  dierenasiel	  in	  Milwaukee.	  	  
	  
De	  roodharige	  kat,	  Daniel,	  heeft	  geholpen	  bij	  het	  inzamelen	  van	  geld	  voor	  de	  verhuizing	  van	  
het	  asiel.	  	  
Het	  asiel	  moet	  per	  1	  januari	  noodgedwongen	  verhuizen	  door	  een	  verdubbeling	  van	  de	  huur.	  
Voor	  de	  aankoop	  van	  een	  nieuw	  onderpand	  bedacht	  men	  daarom	  een	  ludieke	  actie	  om	  geld	  



in	  te	  zamelen.	  Mensen	  werden	  verzocht	  een	  kleine	  donatie	  te	  
doen	  van	  26	  dollar,	  1	  dollar	  per	  teen.	  	  
Normale	  katten	  hebben	  18	  tenen,	  maar	  Daniel	  heeft	  er	  een	  
paar	  extra,	  te	  wijten	  aan	  een	  genetische	  mutatie	  genaamd	  
polydactylism.	  	  
Tot	  nu	  toe	  werden	  voldoende	  donaties	  binnengehaald	  om	  de	  
financiering	  rond	  te	  maken.	  Er	  is	  al	  80.000	  dollar	  opgehaald,	  
waarvan	  rond	  de	  50.000	  dollar	  werd	  ingezameld	  door	  '26	  
dollar	  donaties'.	  	  
Daniel's	  26	  tenen	  hebben	  geen	  invloed	  op	  zijn	  functioneren.	  
'Hij	  loopt,	  speelt	  en	  klimt	  net	  als	  iedere	  andere	  kat.	  Hij	  lijkt	  er	  
helemaal	  geen	  last	  van	  te	  hebben’,	  aldus	  mevrouw	  Rowell	  van	  
het	  asiel.	  (bron	  Telegraaf.nl)	  

	  
Kat	  speelt	  met	  dolfijnen	  
Klik	  op	  deze	  link	  voor	  een	  wel	  heel	  aandoenlijke	  
vriendschap.	  In	  het	  dierenpark	  Islamorada	  in	  Florida	  
speelt	  huiskat	  Arthur	  met	  dolfijnen	  Shiloh	  en	  
Thunder.	  Heel	  bijzonder.	  
http://www.youtube.com/watch?v=rynvewVe21Y	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Kat	  erft	  tien	  miljoen	  	  
10-‐12-‐2011	  

Rome	  -‐	  De	  Italiaanse	  kat	  Tomassino	  is	  miljonair	  geworden	  
door	  een	  erfenis	  van	  zijn	  steenrijke	  baasje.	  	  
Maria	  Assunta	  stierf	  vorige	  maand	  op	  94-‐jarige	  leeftijd.	  Ze	  
had	  geen	  familie	  en	  gaf	  haar	  advocaten	  de	  opdracht	  haar	  
hele	  fortuin	  aan	  haar	  4-‐jarige	  kat	  te	  schenken,	  zodat	  deze	  
goed	  zonder	  haar	  achter	  zou	  blijven.	  Assunta	  had	  
Tommasino	  ooit	  als	  zwerfkat	  van	  de	  straat	  gehaald.	  	  
Omdat	  een	  kat	  volgens	  de	  Italiaanse	  wet	  geen	  geld	  kan	  

erven,	  is	  iemand	  aangesteld	  die	  het	  fortuin	  beheerd	  en	  voor	  Tommasino	  moet	  zorgen.	  
Verpleegster	  Stefania	  (48)	  mag	  het	  gaan	  doen.	  Zij	  verzorgde	  de	  rijke	  vrouw	  eerder	  en	  houdt	  
van	  dieren,	  ze	  heeft	  zelf	  ook	  een	  kat.	  Assunta	  gaf	  voor	  haar	  dood	  aan	  vertrouwen	  in	  de	  
verpleegster	  te	  hebben.	  Stefania	  zei	  in	  een	  reactie	  dat	  ze	  geen	  idee	  had	  dat	  de	  vrouw	  zo	  rijk	  
was.	  De	  twee	  katten	  spelen	  nu	  samen.	  (Bron:	  telegraaf.nl)	  
	  
Dagelijks	  duizend	  bellers	  naar	  dierenpolitie	  	  
02-‐12-‐2011	  	  
APELDOORN	  -‐	  Het	  landelijk	  alarmnummer	  144	  voor	  meldingen	  van	  dierenmishandeling	  
wordt	  sinds	  de	  instelling	  vorige	  maand	  vrijwel	  dagelijks	  door	  1000	  mensen	  gebeld.	  	  



Dat	  zei	  minister	  Ivo	  Opstelten	  (Veiligheid	  en	  Justitie)	  vrijdag	  bij	  de	  installatie	  van	  de	  eerste	  
dierenagenten.	  
De	  eerste	  26	  van	  in	  totaal	  131	  eerste	  dierenagenten	  dit	  jaar	  kregen	  vrijdag	  op	  de	  
Politieacademie	  in	  Apeldoorn	  hun	  certificaat	  uitgereikt.	  Het	  zijn	  de	  eerste	  'animal	  cops'	  die	  
zich	  fulltime	  bezig	  gaan	  houden	  met	  de	  aanpak	  van	  dierenleed.	  	  Volgens	  Opstelten	  zullen	  in	  
2014	  500	  medewerkers	  van	  de	  politie	  zich	  volledig	  bezighouden	  met	  bestrijding	  van	  
dierenleed.	  De	  minister	  was	  oprecht	  trots.	  ''Het	  welzijn	  van	  de	  dieren	  zal	  erbij	  gebaat	  zijn,	  of	  
ze	  het	  nu	  beseffen	  of	  niet.''	  
Initiatiefnemer	  en	  Tweede	  Kamerlid	  Dion	  Graus	  (PVV)	  was	  ook	  bij	  de	  uitreiking	  aanwezig.	  Hij	  
had	  geen	  oordeel	  over	  het	  recent	  naar	  buiten	  gekomen	  nieuws	  dat	  de	  Raad	  van	  Korpschefs	  
overwoog	  niet	  mee	  te	  werken	  aan	  de	  invoering	  van	  de	  dierenpolitie.	  	  ''Ik	  ken	  die	  stukken	  
niet.	  Ik	  heb	  geen	  tegenwerking	  gehad	  binnen	  de	  politieorganisatie.''	  (Bron:	  nu.nl)	  
	  
Gemakkelijker	  een	  betrouwbaar	  adres	  vinden	  voor	  de	  huisdieren	  bij	  vakantie	  
	  

Hoewel	  we	  het	  liefst	  onze	  katten	  in	  hun	  bekende	  omgeving	  laten	  en	  de	  
hulp	  vragen	  aan	  iemand	  die	  ze	  dagelijks	  ikan	  komen	  verzorgen,	  is	  dat	  
niet	  altijd	  mogelijk.	  	  Om	  het	  makkelijker	  te	  maken	  om	  een	  goed	  
logeeradres	  te	  vinden	  voor	  uw	  huisdier	  tijdens	  uw	  afwezigeheid,	  heeft	  

brancheorganisatie	  Dibevo	  een	  nieuwe	  dienst	  gelanceerd	  voor	  huisdierbezitters:	  de	  
Dierenpensionwijzer	  (link	  http://www.dibevo.nl/consument/dierenpensionwijzer/	  ).	  
Via	  de	  website	  dierenpensionwijzer.nl	  is	  in	  een	  oogopslag	  te	  zien	  welke	  pensions	  in	  een	  
bepaalde	  periode	  nog	  huisdieren	  kunnen	  opnemen.	  Nederland	  telt	  op	  dit	  moment	  meer	  dan	  
170	  Dibevo-‐dierenpensions.	  Bij	  Dibevo-‐dierenpensions	  werken	  professionals	  die	  
gespecialiseerd	  zijn	  in	  het	  verzorgen	  van	  huisdieren.	  Dibevo-‐dierenpensions	  zijn	  verplicht	  om	  
zich	  aan	  de	  algemene	  voorwaarden	  van	  Dibevo	  te	  houden.	  Bovendien	  kunnen	  consumenten	  
altijd	  terugvallen	  op	  de	  Geschillencommissie	  Gezelschapsdieren,	  een	  objectieve	  instantie	  
met	  onafhankelijke	  en	  onpartijdige	  deskundigen.	  	  
Over	  Dibevo	  	  
Dibevo	  is	  de	  landelijke	  brancheorganisatie	  voor	  ondernemers	  in	  de	  gehele	  
gezelschapsdierenbranche.	  Kijk	  voor	  meer	  informatie	  over	  Dibevo	  op	  www.dibevo.nl	  	  
 

Kat	  kalmeert	  huilende	  baby	  
20-‐12-‐2011	  

AMSTERDAM	  -‐	  Baby	  Connar	  kan	  in	  het	  begin	  de	  aandacht	  van	  Stewie	  de	  kat	  niet	  zo	  
waarderen,	  maar	  de	  volhoudende	  kat	  aait	  Connar	  al	  snel	  naar	  dromenland.	  
Kijk	  voor	  het	  filmpje	  op	  http://youtu.be/PWXigjFm4TM	  
(Bron:	  telegraaf.nl)	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
 

 
 

 

	  

Goede	  voornemens	  2012:	  doen	  honden	  en	  katten	  ook	  mee?	  	  
	  
Vier	  van	  de	  vijf	  Nederlanders	  heeft	  goede	  voornemens	  voor	  het	  nieuwe	  jaar	  en	  ‘afvallen’	  is	  
het	  populairst	  (Onderzoek	  ING	  Economisch	  Bureau).	  Wat	  voor	  de	  mens	  geldt,	  gaat	  vaak	  ook	  
op	  voor	  onze	  huisdieren.	  Maar	  liefst	  45%	  van	  de	  honden	  en	  40%	  van	  de	  katten	  in	  Nederland	  
is	  te	  dik	  en	  kan	  dus	  wat	  goede	  voornemens	  voor	  2012	  gebruiken.	  	  
	  
Wij	  willen	  graag	  heel	  Nederland	  oproepen	  om	  te	  vertellen	  wat	  het	  goede	  voornemen	  voor	  
hun	  huisdier	  is.	  Met	  behulp	  van	  hyves,	  twitter	  en	  facebook	  gaat	  Royal	  Canin	  in	  kaart	  brengen	  
wat	  het	  meest	  populaire	  voornemen	  voor	  kat	  en	  hond	  is.	  	  
	  
Voor	   wie	   worden	   er	   het	   meeste	   goede	   voornemens	   gemaakt?	   Kat	   of	   hond?	   Welke	  
huisdiereigenaar	   is	  het	  meest	  gezondheidsbewust?	  Laat	  de	  stem	  van	  uw	  huisdier	  voor	  31	  
januari	   2012	   horen	   op	   www.royalcanin.nl/goedevoornemens.	   Help	   ons	   zo	   de	   meest	  
populaire	  goede-‐voornemenslijst	  voor	  kat	  en	  hond	  samen	  te	  stellen.	  
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