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De rasclub Abessijnen en Somali�s
Nederland is opgericht op 7 januari
1977 als onderdeel van de Nederlandse
vereniging van fokkers en liefhebbers
van katten �Felikat�.
VOORZITTER
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email: voorzitter@raskan.nl
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Nancy Heij
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tel: 020 697 60 14
email: secretariaat@raskan.nl
Taken: Voorlichting en kitteninformatie.
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Arnold Vermeulen
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email: penningmeester@raskan.nl
Taken: Ledenadministratie, verzending
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Alexander Bellstraat 81
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Taken: Activiteiten, standbeheer.

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

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

Vedetten - Runner up�s
Opname op deze lijst als �vedette� is alleen mogelijk voor katers die
al nakomelingen hebben verwekt.
Na-het opsturen van een kopie van een geldige leukemietest, een
kopie van de stamboon en het volledig ingevulde formulier zal uw
kater in deze rubriek worden opgenomen. Voor de catagorie �runner-
up�is in eerste instantie alleen de stamboomkopie noodzakelijk.
In beide gevallen wordt het meezenden van een foto zeer op prijs
gesteld. Opgave en informatie bij Nancy Heij.
Eregalerij / Zonnetje
De eregalerij is bestemd voor Abessijnen en Somali�s die recent een
titel hebben behaald. Om uw dier in deze galerij een plaatsje te
geven, heeft de redactie het volgende nodig: de stamboomgegevens,
een foto en een lijstje van de gewonnen certificaten met vermelding
van datum, keurmeesters en eventuele extra vermeldingen, zoals
BIV, NOM, BOS, BIS of BOA.
Ter gelegenheid van het behalen van één van de titels, kan uw kat
ook in het zonnetje worden geplaatst. In deze rubriek kan naast de
informatie, zoals wordt gebruikt voor in de eregalerij ook een ver-
haaltje, stukje of gedichtje over de persoonlijkheid en gewoontes en
de stambooom van de kampioen worden geplaatst. Een kat kan in
deze rubriek in principe slechts eenmaal worden voorgesteld. De
redactie maakt een uitzondering voor de Eurokampioenen die ter
gelegenheid van de afsluiting van hun showcarrière nog eens acte de
présence mogen geven.

info: Huibert Meijer
Tel: 023 532 1774  

Met spoed gezocht!
Met spoed gezocht!

Leden voor het bestuur.

Redactiemedewerkers m/vtevens één of meerdere personenvoor de opmaak van het blad.
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Persbericht
Royal Canin Felinotechnisch Symposium 18 oktober 2009
Op 18 oktober organiseert Royal Canin het eerste Royal Canin Felinotechnisch Symposium met als
thema 'Gezondheid en gedrag in de cattery'. Dit wordt gehouden in het Evoluon te Eindhoven. Drie spe-
cialisten uit de veterinaire wereld behandelen een aantal zeer belangrijke onderwerpen over de gezond-
heid en vruchtbaarheid van katten. Daarnaast geeft een gerenommeerde gedragstherapeut uitleg over het
verschil tussen sproeien en onzindelijkheid bij katten. Tenslotte adviseert een juriste u over uw rechten
en plichten rondom de verkoop van kittens.
Het Royal Canin Felinotechnisch Symposium met als thema 'Gezondheid en gedrag in de cattery' heeft
de volgende vooraanstaande sprekers op het programma staan:

1. Juriste Mr. ing. Iaira Boissevain
2. Dierenarts Drs. Martine Carrière- Bothof
3. Kattengedragstherapeut Dr. Nienke Endenburg
4. Dierenarts Drs. Hans Nauwynck
5. Dierenarts Drs. Mieke Leistra

Het symposium is met name interessant voor iedereen die (professioneel) betrokken is bij het fokken van
katten. 
De volgende onderwerpen zullen tijdens die dag aan bod komen. 

Uw rechten en plichten rondom de verkoop van kittens
De vruchtbaarheid van de poes
Het verschil tussen sproeien en onzindelijkheid bij katten
Controle van Feline Infectieuze Peritonitis (FIP) in een cattery
De behandelingsmogelijkheden van huidschimmelinfecties bij de kat

De speciale introductieprijs voor dit eerste Royal Canin Felinotechnisch Symposium
bedraagt slechts � 60,-. Naast toegang tot het symposium krijgt de bezoeker voor dit bedrag
een uitgebreide lunch, gratis parkeren en een syllabus. Bovendien ontvangt elke bezoeker
ook het befaamde naslagwerk "Royal Canin Encyclopedie van de kat" t.w.v. � 44,95 geheel
gratis.
Aanmelden kan via de website van Royal Canin: www.royalcanin.nl /symposium.Ook is op deze website extra informatie over de sprekers en hun onderwerpen te vinden.
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Tijdens onze bezoekjes werden we
rondgeleid en geëntertaind met ver
schillende anekdotes. Een kan ik me
nog goed herinneren. Deze vertelde
ze naar aanleiding van al die gewassen
kattenbakken die in de zon lagen te
drogen.  In een grote cattery is rein
heid en regelmaat, twee van de be
roemde R’en in de zuigenlingenzorg,
ook erg belangrijk. Een zoals het bij
de zorg voor kinderen kon doorschie
ten in het willen ontsmetten van hun
totale leefomgeving, wilden sommige
mensen met huisdieren dat ook. 
Wanneer je een rondleiding kreeg op
het terrein van de familie Falkena in
de Betuwe,
moest je, zeker in een regenachtige
periode, er wel geschikt schoeisel
voor aan hebben. Dat hadden wij en
zo kregen wij ook de geitjes én de
grote buitenrennen op een comforta
bele manier te zien. Eerder had een
‘Haagse dame’ ook een rondleiding
gehad en met haar hoge hakjes viel
het niet mee om buitenom bij al die
buitenrennen te komen. Ontsmetting
stond in dit jaren helemaal hoog in
het vaandel en van deze dame kwam
de onvergetelijke vraag: “En me
vrouw Falkena, hoe ontsmet u het
gras?”
 
Toen eind jaren negentig het internet
op kwam en de liefhebbers van Abes
sijnen en de inmiddels ontstane So
mali’s elkaar ook daar troffen, bleek
dat Maria niet gehinderd door enig
leeftijdsbezwaar daar ook was. Ze
heeft op die groep, de huidige ABY
SOM-groep die toen nog niet bij
Yahoo zat, verschillende bijdragen
uit De Oude Doos geleverd. Gelukkig
zijn enkele stukjes doorgeplaatst naar
dit blad want niet lang daarna maak
te ze een lelijke val doordat ze door
een sneeuwbal werd geraakt en dit
heeft haar veel van haar vitaliteit ge
kost.
 
Maria Falkena zal niet alleen in de
herinnering van velen blijven door
haar inzet voor de Abessijn en als
keurmeester in de totale CatFancy
maar ook door het boek: ‘De Tamme
Wilden en de Wilde Tammen’. In dit
boek dat veel historische foto’s bevat
wordt ook het lief en leed beschreven
van echte wilde katten zoals de Mar
gay. Het lot van de wilde katachtigen

wereldwijd is helaas diep triest en dit

staat ook in dit boek beschreven.
Daarnaast is dit boek een stukje ge
schiedschrijving over de Abessijnen
in Nederland. Ik ben erg trots op
waarmee zij mijn exemplaar van haar
boek heeft gesigneerd. ‘In herinne
ring aan Silver Star, de ster onder
mijn zilver Abessijnen  en stamvader
van Uw  zilverabessijnen.’  Ik wilde
berekenen hoeveel generaties er be
staan tussen onze huidige Zilver So
mali’s en Silver Star en tot mijn schrik
kon ik geen andere directe nakome
lingen meer van Silver Star vinden. Ik
hoop dat er ergens nog via een ande
re poes dan onze Cyra uit 1984 nog
mensen verder zijn gegaan met deze
familie. Deze wetenschap maakt de
komst van Maverick uit Denemarken
extra waardevol want hij heeft de lijn
van Silver Star weer terug naar Ne
derland gebracht. Gelukkig is er ooit
een dochter van Cyra naar Denemar
ken verhuisd en zijn er gelukkig ook
nog echte zilver Abessijnen.
Ik ben Maria Falkena erg dankbaar
dat wij ons leven kunnen delen met de
nakomelingen van de prachtige Emir
en de schitterende Silver Star. Omdat
zij zo liefdevol over een kat met de
naam Buena schrijft, denk ik erover
om ons huidige nestje naar haar te
gaan vernoemen. Omdat het alleen
katertjes zijn wordt het Bueno of
Buenaventura .
 
Suzan Meijer-Miedema
 

In memoriam
 
Begin juni las ik op een internationa
le emailgroep het trieste bericht dat 
Maria Falkena van
cattery van Mariëndaal op 89-jarige
leeftijd was overleden. Haar naam en
zeker haar catterynaam is voor velen
een begrip. Zij was de Nederlandse
pionier van de Abessijnenfok en haar
artikeltjes en foto’s hebben velen ge
stimuleerd om zich voor dit heerlijke
ras in te zetten. Verschillende katten
zijn grote beroemdheden geworden.
Bij mij staan er drie op m’n netvlies
geschreven:  Assunta van Ras Da
schan, haar zoon Emir van Mariën
daal en Silver Star van Mariëndaal.

 
Maria startte begin zestiger jaren met
de wildkleur Abessijn. In deze nestjes
kwamen soms rode katjes voor en
waarom at er geen tortiepoesjes wer
den geboren was een raadsel. Haar
naam is echt verbonden met deze
puzzel  en omdat zij er hier zo goed
als alleen voor stond, correspondeer
de zij met fokkers in het buitenland.
Sommige delen van deze correspon
dentie en anekdotes uit die tijd zijn
bewaard gebleven.  De rode Abessijn
kreeg na de ontdekking dat ze niet
rood maar lichtbruin was in Neder
land de naam sorrel en hun kozenaam
was kaneelbeschuitjes. In Engelstali
ge landen kreeg deze variëteit de
naam cinnamon. Naast de Abessijn
in de traditionele kleuren fokte zij ook
Oosterse katten én de zilver Abessijn
en omdat deze variëteit ons ook intri
geerde, heb ik haar als beginnend
fokker leren kennen toen we een
dekking van haar Silver Star van
Mariëndaal mochten krijgen voor
onze Tamara. Beginnende fokkers
hebben heel wat te leren en daarvoor
was ik bij Maria aan het juiste adres.
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Bibo in Canada
Geschreven namens Bibo door Irene McGill
Lieve mamma Esther, 
Ik ben weer eens meegesleeptnaar een show. Ik ging wegals Open en kwam terug alsChampion. Mamma Irenehad me vrijdagochtend, voor-dat ze ging werken, in badgestopt. Tjonge, die kan erwat van! Ik heb echt allesgeprobeerd om te ontsnappen,maar ik had geen schijn vankans. Ze was me steeds neteen stapje voor. Ik heb me ernu maar bij neergelegd dat ikdit gevecht niet kan winnen<haalt schouders op>. Maarmamma Irene zei wel dat iker versgebadderd prachtig uit-zie :-). Zeker als ze er nogeens met de föhn overheen isgegaan.  
Deze keer ging ik met pappanaar Allen Park (in Michigan), vlak bij Detroit. Pappa had wel lol bij de grens, toende douanemeneer om mijn papieren vroeg. Hij bekeek mijn paspoort, maar dat isnatuurlijk in het Nederlands. We mochten opeens heel snel doorrijden, haha. Het was dekerstshow en buiten mijzelf waren er nog drie andere Somali�s. Twee Open en nog eenChampion. De anderen waren allemaal van een fokker waar we mee samenwerken, JulieMoore. De Champion is een sorrel kater. Hij heet Kaylyna Sebastian, een van de jon-gens van mamma. Julie heeftook een wildkleur poes, eendochter van Kalyna GCLegolas en een blauwe poesdie ze heeft gekocht om haargenenpool te vergroten. Hetwas dus een echt familie-uitje.

Sebastian haalde drie finalsen bij de volgende show kanhij zichzelf als alles goedgaat Grand Champion noe-men.
Er waren 22 GrandChampions ingeschreven, dusdan hebben de finals een hoogniveau. Dat is in ieder gevalwat pappa zei, maar hij zeiook dat ik gewoon mijn bestmoest doen en zo mooi moge-lijk moest zijn. En dat ik noumet de grote jongens meemocht doen. 

En raad eens? Ik werd 3rd Best Cat in een All Breed-ring. Pappa was wel een beetjesprakeloos, maar ook heel gelukkig. In al mijn acht ringen haalde ik mijn winners, hoe-wel ik er maar zes nodig had. Ik wens nu dan ook met �meneer� aangesproken te worden.
Pappa en ik bleven zaterdagavond in een hotel slapen. Dat was leuk! Ik mocht ook inbed en ik heb me keurig gedragen. Hij snurkt, maar ik niet. Toen hij beneden ging ontbij -ten nam hij een bordje bacon voor me mee, dat was smullen!
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Somali's in
wildkleur,

sorrel en zilver
Alexandra Slingenberg

Gorselseweg 31
7437 BD Bathmen (Ov.)

0570-541819
alex@nighthawk.nl
www.nighthawk.nl

Somali CatteryMoonschea

Mamma, het is hier nu winter.Die viel vroeg dit jaar en wehadden veel geluk, wantpappa zei dat het in het wes-ten heel koud was en dat er inde oostkust ijsregen vielzodat heel veel mensen zonderstroom zaten. Wij zitten inhet midden en hadden geluk-kig niks ergers dan regen.
Oké mamma, nu ben ik duseen Champion en pappa zegtdat de volgende stap die vanGrand Champion is. We zul-len wel zien. 

Purrs en groetjes,
jullie Bibo.
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DNA-testen
 
Toen ik in 1983 mijn eerste nestje
fokte, was het enige waar je je zorgen
om kon maken de bloedafname om
te testen of je kat en dus je cattery
besmet of vrij van het virus voor kat
tenleukemie was. Wanneer je je die
ren op eigen terrein hield en alleen in
contact liet komen met katten uit
groepen die ook geen ongecontroleer
de contacten hadden, was je haast wel
zeker dat de uitslag de gewenste was,
negatief. Mensen die voor die tijd al
fokten, stonden met een heel ander
gevoel bij de dierenarts want zij had
den wel meegemaakt dat het virus in
hun kattengroep had geheerst met
alle verschrikkelijke gevolgen van
dien.
Niet veel later begon het testen op het
FIP-virus. Dat zorgde bij mij al gauw
wel voor hartkloppingen. Om te be
ginnen was er meer bloed voor nodig
en dat verliep lang niet altijd op een
aangename manier, maar het ergste
waren de conclusies die verbonden
werden aan de uitslagen. Het FIP-vi
rus maakt nog steeds veel slachtoffers
maar inmiddels is duidelijk dat een

test op een coronavirus niet de manier
is om deze dodelijke ziekte te bestrij
den. Het FIP-virus zelf is een mutatie
van een coronavirus en niet besmet
telijk. Nu zoekt men de oorzaak van
het overlijden aan deze ziekte meer in
de aanleg van het dier (soms) in rela
tie met een stresssituatie als een ande
re ernstige ziekte of een te hoge be
smettingsdruk. Eigenaren van dieren
met een hoge titer kregen voorheen
wel het advies om hun gezond ogende
dier te laten inslapen. Gelukkig waren
de adviezen niet altijd zo extreem
maar uit huis plaatsing en er zeker
niet mee fokken waren heel gangbare
veterinaire adviezen. In de loop van
de tijd ontdekte men dat de relatie
hoge titer en sterfte aan FIP niet echt
duidelijk was en is het testen op het
vrij gangbare coronavirus in onbruik
geraakt.
Eind jaren tachtig werd ontdekt dat
katten Kattenaids konden hebben.
Gelukkig was deze test al voldoende
betrouwbaar voordat dit virus veel
slachtoffers kon maken. Tegenwoor
dig is het routine om de fokdieren op
FELV (kattenleukemie) en FIV (Fe
line Immunodeficientie Virus) te tes

Silfescian

SOMALI’S & ABESSIJNEN  IN WILDKLEUR, SORREL & ZILVER
Huibert en Suzan Meijer
Bloemertstraat 14, 2011 JP  Haarlem
Tel.: 023 - 532 17 74 W W W . S I L F E S C I A N . N L

ten voordat er een nestje wordt ge
fokt.
Ondertussen werden veel fokdieren
ook door een oogspecialist via een
oogspiegeltest onderzocht op ver
schillende oogafwijkingen. De kwaal
waar men het meest bezorgd om was,
is  PRA, Progressieve Retina Atrofie,
een oogafwijking die bij katten op
verschillende leeftijden tot blindheid
kan leiden. Vanwege de progressieve
aard van deze kwaal lieten veel fok
kers hun fokdieren hierop jaarlijks
controleren.
De eerste DNA-test

Medio jaren negentig bleek dat er nog
een kwaal in ons ras circuleerde, Py
ruvaat Kynase Deficiëntie (Pkdef,
erfelijke bloedarmoede, niet te ver
warren met de nierziekte PKD die bij
andere rassen bekend is). Sommige
variëteiten werden er zwaarder door
getroffen dan andere. Veel fokkers
bleken het geluk te hebben dat er al
een DNA-test voor ontwikkeld was
voordat  het risico dichtbij kwam.
Het eerste laboratorium dat deze
testen uitvoerde was dat van Dr. Urs
Giger in Philadelphia in Pennsyl
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vania. De oudste test voor deze ziek
te die ik kon vinden dateert uit 2003.
Het bloed moest als EDTA-bloed dus
helemaal naar Amerika worden ver
zonden en het duurde in het begin
zeker zo’n zes weken voordat er een
uitslag kwam. In de tijd erna werd de
wachttijd steeds korter. Een paar jaar
later hoefden we het testmateriaal
gelukkig niet meer naar de Verenigde
Staten te sturen. Bloedmonsters naar
de V.S. sturen was ook een heel gedoe
door alle extra voorzorgsmaatregelen
n.a.v. de aanslag op de Twin Towers
in 2001. Kort daarna werd het ook
mogelijk om bij Laboklin in Duits
land te testen. Inmiddels was het niet
meer noodzakelijk om bloed bij de
dieren af te nemen. Een beetje wang
slijmvlies op een wattenstokje bleek
al voldoende.
Vorig jaar hoorde ik voor het eerst
van een ander Amerikaans laborato
rium, dat van Davies in Californie.
De prijs per test bleef gestaag omlaag
gaan tot tegenwoordig 65 dollar voor
een gecombineerde PRA/PKDef-test
bij Davies en ca. 27 euro voor een
complete DNA-screening bij CatGe
nes in Texas. De werkelijke prijzen
fluctueren natuurlijk iets door de
koers van de dollar. Deze laatste
testmogelijkheid is heel bijzonder.
Niet alleen weet je dan of je kat
bloedgroep B heeft, welke kleurfacto
ren hij draagt en wel of niet helemaal
vrij van het gen voor PRA is, maar er
zit zelfs een ouderschapstest in ver
werkt. Helaas zit de test voor PKDef
er niet bij maar zoveel informatie
voor die paar tientjes is een cadeautje
voor iedere fokker.
De kwaliteit van de kniegewrichten
en de aanleg om nieramyloïdose te
ontwikkelen, valt (nog) niet met een
DNA-test te onderzoeken maar wie
weet wordt zoiets ooit ook nog mo
gelijk. Dat nog meer DNA-testen het
fokken makkelijker gaat maken, is
niet het geval. Nu hebben we nog te
maken met recessieve kwalen die
zonder verlies aan genetische variatie
van ons ras onder controle te houden
zijn. Geleidelijk aan zullen deze kwa
len steeds zeldzamer gaan voorko
men maar vroeg of laat komt er een
test waarmee mogelijk dominant
verervende ziektes als bijv. bepaalde
kankersoorten opgespoord kunnen
worden. Als fokker móet je zoveel
mogelijk weten maar of je alles wel
wilt weten en in hoeverre dit de tota

lijders foute uitslagen konden voor
komen. Inmiddels is duidelijk dat dit
niet juist is. Ook katten die een certi
ficaat hebben waarop staat dat ze vrij
zijn, kunnen een drager of lijder te
zijn. Ik ga er vanuit dat dit helemaal
zeldzaam is, maar omdat juist de
vrij-verklaarde dieren en hun nako
melingen uit combinaties met vrije
partner niet of nauwelijks opnieuw
worden getest zou dit de verklaring
kunnen zijn voor de zeldzaamheid
van de gevonden fouten.
Ik heb op grond van deze informatie
besloten om voortaan alle DNA-tes
ten dubbel te laten doen. Nieuw leven
op de wereld zetten, gaat samen met
de nodige onzekerheden. Wanneer je
iets zeker kunt weten zoals een DNA-
uitslag dan wil ik dat ook echt zeker
weten!
Suzan Meijer-Miedema
 

 
 

Dixi woont bij Yvonne Sweere en zij schreef me het volgende

Dix is pas voor het eerst mee geweest naar een workshop Kattengedrag die door een collega werd ge

geven. Alle kinderen hadden moeite met opletten met zo'n lieve, leuke en mooie kat in hun klas. Dix

lette wel heel goed op, vooral bij de filmpjes;)

Yvonne zelf ook kattengedrags kundige en haar website http://www.yvonsweere.nl/

le gezondheid van de rassen dient, is
wat anders.

De betrouwbaarheid
Het is een groot goed dat het nu mo
gelijk is om voor heel weinig geld de
DNA-testen te kunnen laten doen.
Dit komt ook net op tijd want het is
gebleken dat de DNA-testen waarvan
men aannam dat een test maar één
maal bij een fokdier gedaan hoefde te
worden en zelfs geldig waren voor
hun nakomelingen, niet 100% be
trouwbaar zijn. Bij de eerste foute
uitslagen nam men aan dat het kin
derziektes waren en die fouten kwa
men vaak snel boven water omdat er
in die periode heel veel dieren die
onderling verwant waren getest wer
den. Dan valt een omissie als ‘moeder
lijder en dochter vrij’ meteen op. Bij
latere testen werden vooral de nako
melingen van dragers onderzocht en
slechts zelden bleek er een uitslag niet
te kloppen. Zo ontstond de veronder
stelling dat er alleen bij de dragers en

Uw medewerking gevraagd.
 
Werkt u ook mee aan de nieuwe Raskan?? Een stukje over, een foto van uw
huisdier.
Dekvermeldingen, geboorte-aankondigingen, overlijdensberichten, al het lief en
leed.
Het kan en mag in de Raskan. email: redactie@raskan.nl
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Notulen Algemene Ledenvergadering
28 maart  2009  te  Eemnes

Aanwezig:  Huibert Meijer, Arnold Vermeulen, Piet de Haan, Janie Workum , Ria Vermeulen 
en Ton Hilgers  namens het hoofdbestuur.

1.Opening:
Huibert heet iedereen welkom en opent om 14.10 uur de vergadering

2. Mededelingen:
Zie onder 12

3. Ingekomen stukken:
Email van de voorzitter van Felikat, Mette Dam, n.a.v. het verzoek van mevr. Stolting over een inventarisatie van 
over gedragsproblemen bij kattenrassen. Hier kunnen we nog niets mee. 
Felikat bestaat dit jaar 75 Jaar en op de shows van 2009 zal de meeropbrengst van speciale Felikat postzegels en de
opbrengst van collectes worden geschonken aan het geselecteerde goede doel.

4. Notulen Algemene leden vergadering 2008:
De Notulen worden doorgenomen en goedgekeurd. Dank aan de notulist.

5. Jaarverslag secretaris:
Zal later worden gepubliceerd ( dit i.v.m. vakantie secretaris ).

6. Jaarverslag Penningmeester:
De penningmeester geeft een toelichting op het jaarverslag en geeft hier en daar uitleg: gestegen portikosten - min
der advertenties etc.
De penningmeester wordt gedechargeerd.

7. Verslag kascontrolecommissie:
Greet Janse heeft zich per email afgemeld. Maar de boeken en de stukken zijn door hen gecontroleerd en alles is in
orde bevonden. Het verslag van de kascontrolecommissie wordt door Huibert voorgelezen. De kascommissie advi-
seert de vergadering om de penningmeester  decharge te verlenen, hetgeen geschiedt.

8. Benoeming kascontrolecommissie:
Vanwege de geringe opkomst van leden zullen hiervoor mensen worden aangezocht.

9. Verslag  redactie:
Er is niemand aanwezig. Huibert deelt mede dat het blad de laatste jaren er toch perfect uitzag, al heeft dit soms 
hoofdbrekens gekost. Omdat Christine ermee gestopt is zijn we nu overgegaan naar een andere drukker en met een
ander systeem. Het wordt nu allemaal digitaal en een full colour blad. Een en ander verloopt nog niet naar wens, er
zijn nog wat technische hard- en softwareproblemen, maar daar wordt aan gewerkt. Er zal contact worden opgeno-
men met de desbetreffende mensen.

10. Bestuursverkiezing:
Statutair aftredend en herkiesbaar zijn Huibert Meijer en Piet de Haan. Er hebben zich geen tegenkandidaten opge
geven en beide zijn bij acclamatie herkozen.

11. Begroting:
Arnold presenteert de begroting voor het jaar 2009. Hij geeft uitleg.. 
De begroting wordt vastgesteld.

12. Activiteiten:
1)    afgelopen jaar naar dierenpark Blijdorp in Rotterdam geweest en mede door het goede weer en de rondleid-

sters was dit evenement een succes.
Er zal komend jaar waarschijnlijk weer naar Blijdorp worden gegaan, mede doordat het een schitterend 
park is. Als er een datum bekend is in september zal dit worden doorgegeven. 
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2)    Plannen voor een eventuele Rasdag lopen nog en Huibert geeft uitleg.
Er wordt gesproken over een gezamenlijke Rasdag met Raskan, Aby 2000 en de SAN.

3)    Er is dit jaar in april in Hilvarenbeek bij de Beekse Bergen een Animal Event.
Huibert geeft uitleg en vindt drie dagen een crime. Gegevens hierover staan op de Raskan website.

13. Gezondheidsbeleid:
Huibert geeft uitleg over de mogelijkheden tegenwoordig op het gebied van DNA-testen. Niet alleen is het moge-
lijk om op deze manier de ziektes PRA en PKDef onder controle te houden maar ook de bloedgroepen en kleurfac-
toren en zelfs ouderschapskenmerken kunnen voor een hele lage prijs worden bepaald.

14. Rondvraag:
Ton Hilgers  komt met de mededeling dat Felikat naar een andere bank gaat. Alles wordt nog op een rijtje gezet in 
het Felikat Magazine. 
Arnold stelt voor om de algemene vergadering op een andere locatie te houden; er hangt toch een behoorlijk prijs
kaartje aan om een grote zaal te huren voor een paar leden. Dit zal nog verder uitgezocht worden.

15. Sluiting:
Huibert sluit de vergadering om 15.40 uur en bedankt Ton Hilgers voor zijn   aanwezigheid.

Aannemers van sloop-, asbest- 
en grondsaneringen sinds 1933

Heining 8
1047 AG Amsterdam

Tel. 020-4975311

P. Slee & Zn. B.V.
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beerde ons suggesties te geven.
Toen Kiki ruim een jaar was zochten
we een kater voor haar en belandden
bij Anja en Marcel de Haan. Die
hadden een zwartzilveren kater, een
broertje van Cheetah die bij Mata en
Piet woonde. Kiki werd zwanger en
in november kreeg zij haar eerste
nestje met wel vijf kittens, Natuurlijk
waren er wel zo nu en dan problemen
maar we  hebben er erg van genoten.
Uiteindelijk hebben wij een sorrelzil
ver poesje genaamd Sissy gehouden.
Toen het nest geboren was, raakte
Jerry weer helemaal van slag. Nadat
de  kittens weg waren was het toch op
een avond zo erg met Jerry dat hij
bezig was om het gebleven kitten
Sissy wat aan te doen. Mijn man heeft
geprobeerd Sissy onder de bank bij
Jerry weg te halen met als gevolg dat
Jerry hem flink heeft gebeten en hij

naar het ziekenhuis moest. Jerry
moesten we apart zetten want zijn
gedrag was niet betrouwbaar. Ook
toen we het weekend naar de camping
gingen lieten we Jerry thuis. Toen we
zondag´s thuis kwamen dachten we
dat Jerry wel rustig was, maar nee
hoor, ik was boven, Jerry ook en toen
viel Jerry mij aan. Ik moest naar de
eerste hulp omdat ik flink gebeten
was. We hebben het nog een paar
dagen aangekeken maar het verbeter
de niet en in overleg met Nienke En
denburg  hebben wij helaas Jerry op
tweejarige leeftijd moeten in laten
slapen. Dit was heel verdrietig want
als hij goed was, kroop hij soms zowat
in me, zo lief was hij dan.

Onze Somali's
Ik ben Janie Workum en woonde
voorheen in IJmuiden. Daar ben ik
begonnen met een Europees kort
haar, ongeveer 21 jaar geleden.
Na een paar jaar ging mijn schoon
zuster Mata de Haan kijken naar een
Somalikat en ik had toen niet het idee
dat ik daar zelf ook mee ging begin
nen.
Uit dat Somalinest was één kater over
en mijn man kon het niet laten om te
zeggen “Bel maar dan nemen wij die
kater”, want hij vond het katertje van
Mata en Piet wel erg lief.
Wij noemden hem Jerry. Het was echt
een hele lieve aanhankelijke sorrelzil
veren kater. Ik dacht dat het leuk was
om met hem naar een kattenshow te
gaan. Maar nee hoor, hij werd hele
maal wild en was erg kwaad. Jerry
vond het dus niets. Dus geen shows
meer met hem. Jerry vroeg wel veel
aandacht en we kregen het idee dat
hij niet veel met de andere kat kon
spelen en toen gaf mijn man aan “Nou
dan nemen we er toch een Somali bij.”
Nou dat was niet tegen dovemans
oren gezegd
Ik ging meteen op zoek naar een So
mali poes en kon alleen maar een poes
vinden die acht  maanden oud was .
Wij zijn gaan kijken en vonden deze
zwart zilveren poes wel erg leuk en
mooi. Dus we besloten om deze poes
te kopen en we noemden haar Kiki.
Een van de voorwaarden was dat wij
wel met haar een nestje moesten
nemen. Nou dat leek ons erg leuk dus
we zouden er voor gaan.
Jerry moest wel even wennen maar ze
werden dikke vriendjes.

In het voorjaar gingen we naar de
camping en namen alle drie de katten
mee. We hebben een ren op de cam
ping gemaakt voor de Somali’s en
onze zwarte poes Siepie mocht vrij
rond lopen op de camping. We gingen
elk weekend naar de camping en in de
zomer zes weken. We hoefden dus
geen oppas voor de katten te regelen
want ze gingen gewoon mee. Jerry
had soms wel momenten dat hij zich
als een wilde kater gedroeg en moest
dan alleen thuis blijven want hij was
dan toch wel een beetje gevaarlijk.
Ook met hem naar een dierenarts
gaan, gaf veel problemen. We hebben
dit besproken met Nienke Endenburg
(Universiteit van Utrecht) en zij pro

Op een bepaald moment miste ik toch
een kater en wilden we opnieuw een
nestje met Kiki om daar dan eventu
eel een kater uit te houden. Kiki werd
gedekt door Smokey’s Bandit, een
kind van de kater van Anja en Marcel.
Kiki kreeg drie kittens, twee katers en
een poes. Daar hebben dus de zwart
zilveren kater Sjonny uit aangehou
den. Sissy hadden we ondertussen
laten helpen. Omdat zij een knik in
haar staart had vonden wij het niet
goed om met haar een nestje te
nemen. We hebben toen wel beslist
dat Sjonny wel een paar dekkingen
mocht geven. We hebben hem onge
veer zes dekkingen laten geven in twee
jaar tijd. Daarna hebben we hem
laten helpen.
Omdat we Kiki nog alleen heel had
den wou ik eigenlijk toch nog wel een
nestje zodat ik dan een poes wilde

houden voor eventueel weer een keer
een nestje. Toen zijn we naar de zoon
van Cheetah gegaan bij Rudolphine
in Den Haag.
Kiki kreeg vijf kittens en het waren
allemaal katers en na een paar dagen
is er één katertje overleden. We wil
den een poes uit het nest maar dat kon
dus niet. Omdat ik eigenlijk toch bij
alle 3 de nesten problemen heb gehad
dacht ik eigenlijk ik wil helemaal geen
nest meer ik neem een kater uit dit
nest met de bedoeling om nog een
paar dekkingen te kunnen geven. Het
werd een sorrelzilveren kater, Bar
ney.
We hebben Kiki laten helpen zodat
zij geen nestjes meer kon krijgen want
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met een hele kater in huis is dit best
wel moeilijk en ik wilde de katten niet
apart zetten. Bij Kiki merkten we na
een half jaar dat zij knobbeltjes had
bij haar tepels aan beide kanten. Zij
is toen tweemaal geopereerd maar
binnen drie maanden waren de knob
beltjes weer terug. Zij heeft toen ho
meopatische medicijnen gekregen en
heeft toen nog ruim een jaar geleefd
maar de knobbeltjes werden wel be
hoorlijke bulten zij is toen op negen
jarige leeftijd overleden. Zij zat op de
aanrecht naast mij, viel om op de
grond en was meteen overleden. In die
tussentijd mocht Barney dekkingen
gaan geven. Det is maar één keer ge
lukt want hij werd erg mans, gaf pro
blemen met alle katten en moest toen
geholpen worden. Dus alles was ge
castreerd.
Siepie was 17 jaar toen zij ́ s ochtends
ineens aan haar achterhand verlamd
was en niet meer kon lopen. Op advies
van de dierenarts moesten we haar
helaas in laten slapen.
Er bleven toen drie katten over; Sissy,
Sjonny en Barney.
Twee jaar geleden zijn wij verhuisd
naar Heerhugowaard. Barney had

altijd al problemen met veranderin
gen dus ik dacht dat zijn veranderde
gedrag een gevolg was van de verhui
zing. Maar na een paar dagen, op
kerstavond, werd hij ineens erg ziek
en zijn we naar de dierenarts gegaan.
Hij zat helaas vol met tumoren en we
kregen hem weer mee terug met de
mededeling dat hij de woensdag na de
Kerst geopereerd moest worden. Hij
werd met het uur zieker . Tijdens de
operatie hebben ze gebeld met de
mededeling dat hij heel ziek was en
zijn lichaam helemaal vol zat en ze
hebben hem toen in laten slapen tij
dens de operatie hij was nog maar
vijf  jaar oud.
Dan blijven er nog maar twee katten
over en na een paar maanden had ik
wel dat ik toch wel weer een wildkleur
Somali wilde en dit heb ik met Jan
besproken. Die wilde wel weer een kat
erbij en inderdaad een wildkleur.
We hebben toen een wildkleur kater
gekocht in Duitsland. We noemden
hem Indy en wilden hem ook dekkin
gen laten afgeven. Helaas ging Indy
in huis plassen en heeft hij maar één
keer kunnen dekken. Het variant
poesje Bambi van Nancy Heij zou

Jaarverslag Raskan 2008.
Het aantal leden en abonnees van Raskan bedroeg in 2008: 167
De Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 15 maart 2008 in het van der Valk Hotel te Purmerend. De notulen van
deze vergadering zijn gepubliceerd in Raskan nummer 3, pagina 23. 
Er is een nieuwe kascommissie gekozen bestaande uit Greet Janse en Christiene Doorman.
De bestuurssamenstelling is in 2008 niet gewijzigd.
Op de ALV waren Nancy Heij en Janie Workum statutair aftredend en herkiesbaar er hebben zich geen tegenkandidaten
opgegeven en beide zijn per acclamatie gekozen.
In 2008 heeft het bestuur diverse malen vergaderd en hebben zij alle lopende zaken afgehandeld.
Het afgelopen jaar is er in september een excursie geweest naar een dierentuin Blijdorp  in Rotterdam deze dag was zeer
geslaagd mede door de goede rondleidsters, Piet heeft het allemaal heel goed geregeld.
De stand in beheer bij Piet de Haan mocht zich ook dit jaar weer verheugen op een goede belangstelling. Het geven van
voorlichting over onze rassen staat hierbij primair.
Gelukkig kunnen we melden dat dit jaar alle 5 de bladen van het Raskanblad zijn uitgekomen ondanks dat er redactie wisse-
ling heeft plaatsgevonden, we willen Louki Boin en Christiene Doorman ook vriendelijk bedanken dat zij dit alle jaren zo
goed hebben gedaan en tevens we willen we onze dank uitspreken over Jiska Houtman en Rudolphine Eggink doordat deze
goed hebben ingesprongen i.v.m. het plotselinge vertrek van Louki.
De redactie was in 2008 in handen van Louki Boin, Christiene Doorman, Jiska Houtman en Rudolphine Eggink. 
Nancy Heij,
Secretaris.      

komen voor een dekking en zij werd
gelukkig snel krols. De dekkingen
waren gelukt en Bambi werd zwan
ger. We hebben Indy wel meteen laten
helpen want hij plaste overal.
Bambi beviel van twee kittens, een
blauwe kater en een wildkleur poesje.
Helaas was het poesje binnen 24 uur
overleden. In goed overleg met Nancy
hebben wij het blauwe katertje geno
men en wij noemden hem Banjer. Ook
met Banjer wilden wij dekkingen
geven maar zover is het helaas nooit
gekomen want ook Banjer ging over
al plassen in huis en er waren geen
poezen die interesse hadden voor een
dekking.
Ons kattenbestand bestaat nu uit
Sissy van bijna 13 jaar, Sjonny die dit
jaar 12 jaar wordt, Indy van 2,5 en
zijn blauwe zoon Banjer.
Ze mogen in de met gaas afgezette
tuin en kunnen gelukkig allemaal
goed met elkaar opschieten.
Wij genieten nog dagelijks van onze
Somali´s, ondanks wat we allemaal
meegemaakt hebben want Somali´s
zijn wel katten die aanhankelijk en erg
lief zijn.
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Kat zonder poten in
de gordijnen.
 Maart 2009 door Sylvia Scheen
 
Helaas is het maar al te waar: er zit
méér kat zonder dan mét poten in
mijn gordijnen.. Moe en bezweet van
het stofzuigen en wegborstelen van al
dat haar klom ik in de PC.
Kattenhaar is schitterend, mooi van
patroon, kleur en structuur… zolang
het maar aan de kat wil blijven plak
ken. U mag het best weten: ik heb
meer kat in de stofzuiger dan dat er
rondlopen. En als je van plan bent je
eerste kat aan te schaffen… lees dit
eens zorgvuldig en slaap er nog een
nachtje over. Liefst mét kat op het
hoofdkussen, zoals ik altijd doe en
pak dan maar weer zuchtend de stof
zuiger.
Mijn katten zitten alle vier gezellig in
de vensterbank. Dat geeft heel wat

haar aan de gordijnen. Toen ik vorig
jaar nieuwe gordijnen kocht, bedacht
ik wat tegen al dat haar. Iedere keer
die gordijnen afborstelen en stofzui
gen is heel wat werk. Ik zag bij Ikea
een leuke aanbieding van hele dunne
tulen gordijnen, die waarschijnlijk
voor de sier zijn. Ze waren kant en
klaar en zaten met twee in een pak en
ik geloof dat het pak iets van € 7.50
kostte. Ik kon dezelfde kleur bemach
tigen als mijn gordijnstof en ik heb ze
met klemmetjes aan het gordijn be
vestigd.Van buitenaf gezien is dat dus
het eerste gordijn; binnen zie je er
niets van. Het spul is zo glad dat er
geen haar aan wil blijven plakken! En
mijn gordijnen blijven haarvrij en
schoon. Bovendien vangt dat dunne
gordijn de eerste klappen op als Øro
weer eens zijn klauwen uit slaat naar
vogels voor het raam of erger wan
neer hij een vreemde kat in de tuin
ziet. Dan staat hij op zijn achterpoten
te briesen en slaat woest om zich heen.

Er staat bij mij geen pot meer in de
vensterbank en de gordijnen werden
gehavend. Inmiddels zitten er wat
scheurtjes in het tulen gordijn, maar
mijn gordijnen zijn nog goed. En daar
gaat het om.
Frey is een ander verhaal. Die houdt
ervan om aan het behang in de spon
ningen van het raam zijn nagels te
slijpen. Vorig jaar had ik alles op
nieuw behangen. Nou dat had ik
kunnen laten want in de kortste keren
had hij de vellen er af gerukt. Nu heb
ik twee van die krabstukken gekocht,
die om een hoek kunnen en die aan
beide zijden in het raam vastgemaakt.
Eigenlijk geen gezicht, maar je kunt
er niets van zien omdat ze achter het
gordijn vallen. Ik hoor hem nu naar
hartelust krabben en ik hoef niet meer
boos te roepen dat hij dat laten moet.
Het behang blijft nu keurig. Ja met
wat aanpassingen kunnen mens en
dier in vrede in één huis wonen.
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M 15-02-09 Hilversum
Met dank aan inschrijfburo Mundikat.
Keurmeesters
Anne  Paloluoma-Sundholm.         ABY n, SOM ns
Lone  Lund.                                  ABY o
Mira  Fonsén                                ABY a

SOM ns - 09  Open Klasse Poes
Aglaya Alba Byzoe CAC
FE.L08.SOM.001.1 Geb: 30-1-2008  DK* Maverick
of Timbavati (ns) X  Yo El Rey�s Bodile Busingye
(os)Fokk.   /.   Eig. Monica  Mees & Zoe van Eldik
ABY n - 05  Int. Champion Klasse Poes
IC Gitacho�s Viola                        CAGCIB, BIV, NOM
MU.L07.ABY.011.2  Geb: 26-3-2007 WA Apelsinam
(o) X GIC Gitacho�s Wild Harmony (n)
Fokk. Marleen  Heemels.   Eig. Jos H v. Houtum.
ABY n - 07  Champion Klasse Kater
Ch Khartoum Raffer af Fredenslund CACIB
FD LO 143143  Geb: 31-7-2006  EC DK Lah-Ra
Osiris (n) X  Dodo af Fredenslund (n)  Fokk. Bodil
Floto & Michael Clarin.   Eig. Marleen W.  Heemels
ABY n - 07  Champion Klasse Poes
Ch Gitachio�s Sweet Sally CACIB
MU.L06.ABY.012.1  Geb: 18-4-2006 WA Apelsinam
(o) X IC Gitacho�s Genie (n) Fokk. Marleen
Heemels.   Eig. M.G.J.  Springvloed-Schneijderberg
ABY n - 09  Open Klasse Poes
Gitacho�s Wild Truffle CAC
MU.L07.ABY.004.2  Geb: 16-2-2007  
WA Apelsinam (o) X IC Gitacho�s Genie (n) 
Fokk.   /.   Eig. Marleen W.  Heemels
Krobbeguod�s Indiyanna U2
MU.L08.ABY.009.3  Geb: 12-8-2007  
AMCh* Nightmist Lisimba (n) X AMCh* Hillstblues
Aiyanna (n)  Fokk.   /.   Eig. Jannie de Heij
ABY n - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd Kater
Vildt Xavier På Detrevande U1
MU.LO08.ABY.031.1  Geb: 1-6-2008 
GIC Clarion LittleManTate of Detrevande (n) X
Vildt Toshi på Detrevande (n) 
Fokk. A.A.S van Elmpt.   Eig. Jannie de Heij
ABY n - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd Poes
Highgaitpaws I�m Ivy of Detrevande U1,BIV, BIS
CFA 0361-1645778  Geb: 24-7-2008
GC* Highgaitpaws Takachance of Marzacknoll (n) X
Highgaitpaws Blue Bombshell (a)
Fokk. Mindy  Condon.   Eig. A.A.S. v. Elmpt
Jethro�s Sienna Benedetti U2
MU.L08.ABY.032.1  Geb: 3-7-2008  DK Kronhede
Terrific Tancred (n) X  Jethro�s Justine Benedetti (n)
Fokk.   /.   Eig. Truska  Otte
ABY n - 06  Int. Premior Klasse Kater
PR Lieverdan�s Nerus CAGPIB
NL.FE.L01.ABY.020.2  Geb: 17-11-2001 IC Donna�s
Gandalf van de Ravottersgaarde (ABY p) X
Belphégor�s Ruddy Amber (ABY n) Fokk. C.
Duursma.   Eig. M.G.J.  Springvloed-Schneijderberg

ABY a - 09  Open Klasse KaterKrobbeguod�s Indigo CAC, NOM
MU.L08.ABY.009.1  Geb: 12-8-2007 
AMCh* Nightmist Lisimba (n) X AMCh* Hillstblues
Aiyanna (n) Fokk.   /.   Eig. Jannie de Heij
ABY o - 05  Int. Champion Klasse Poes
IC Jethro�s Gati Benedetti CAGCIB
FE.L07.ABY.014.3 Geb: 26-11-2007 
IC Jethro�s Justo Benedetti (n) X  Jethro�s Princess
Guyana (n)  Fokk. /.   Eig. Truska  Otte

F 15-03-09 Zwolle
Met dank aan inschrijfburo Felikat.
Keurmeesters
Eva  Wieland-Schilla.      SOM n, ns,os ABY o,p, a
V Riznar-Resetic            ABY n

SOM n - 08  Premior Klasse Poes
PR/GIC Unique Van Bois Le Duc          CAPIB,NOM
FE.L01.SOM.019.1  Geb: 26-12-2001 GIP/EC
Moonschea Sungold�s Firesong (SOM o) X  Lorenza
Ravenna Tesoro Turco (n) Fokk. R. v.d.
Crommeacker.   Eig. Huibert en Suzan  Meijer.
SOM ns - 10  Kastratenklasse Kater
Ch DK*Maverick of Timbavati CAP
FD LO 143043  Geb: 12-8-2006
EC DK*Bijeto�s Effy von Silfer (ns) X  Feline on
Fire of Timbavati (o) Fokk. Vibeke  Larsen.   
Eig. Huibert en Suzan  Meijer.
SOM os - 12  Jeugdklasse 3 - 6 mnd Poes
Silfescian Anches Mi Amore U1, NOM
Geb: 27-11-2008 Ch Maverick of Timbavati (ns) X
Ch Silfescian Tresca Di Shirezah (n)
Fokk.   /.   Eig. Suzan  Meijer-Miedema
ABY n - 03  Gr.Int.Champion Klasse Kater
GIC Clarion LittleManTate of Detrevande     CACS
CFA 0360-1601461  Geb: 23-3-2007
Highgaitpaws Aslan of LionsOfJudah (n) X GC*
RW* Ras Khanz.Meet Va of Clarion (ABY n)
Fokk. K & R.  Helmrich.   Eig. A.A.S. v. Elmpt
ABY n - 05  Int. Champion Klasse Poes
IC Gitacho�s Viola CAGCIB
MU.L07.ABY.011.2  Geb: 26-3-2007  WA Apelsinam
(o) X GIC Gitacho�s Wild Harmony (n)
Fokk. Marleen  Heemels.   Eig. Jos H v. Houtum.
ABY n - 07  Champion Klasse Kater
Ch DK Kronhede Yildrim of Jethro CACIB
FD LO 152814  Geb: 29-9-2007 IC DK I Can Fly (n)
X IC DK Kronhede Kentucky Bluegrass Queen (a)
Fokk. Anne  Loehr.   Eig. Truska  Otte
Ch Khartoum Raffer af Fredenslund U2
FD LO 143143  Geb: 31-7-2006 EC DK Lah-Ra
Osiris (n) X  Dodo af Fredenslund (n) Fokk. Bodil
Floto & Michael Clarin.   Eig. Marleen W.  Heemels
ABY n - 07  Champion Klasse Poes
Ch Gitacho�s Wild Truffle CACIB
MU.L07.ABY.004.2  Geb: 16-2-2007
WA Apelsinam (o) X IC Gitacho�s Genie (n)
Fokk.   /.   Eig. Marleen W.  Heemels

ABY n - 09  Open Klasse Kater
Jethro�s Isra Kahlo CAC
MU.L08.ABY.018.2  Geb: 14-4-2008 IC Jethro�s
Justo Benedetti (n) X  jethro�s Princess Alexandra (n)
Fokk. Truska  Otte.   Eig. Elsbeth  Krabbe.
ABY n - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd Poes
Jethro�s Sienna Benedetti U1, BIV
MU.L08.ABY.032.1  Geb: 3-7-2008 DK Kronhede
Terrific Tancred (n) X  Jethro�s Justine Benedetti (n)
Fokk.   /.   Eig. Truska  Otte
IJsselland�s HNY Joy U2
NL.FE.L08.ABY.003.4  Geb: 16-8-2008 
Fa-Ying Dante Di Firenze (n) X  IJsselland�s
Sharan�s Happy New Year (n) 
Fokk.   /.   Eig. G.G.  Besselink-Boermann
ABY o - 05  Int. Champion Klasse Poes
IC Jethro�s Gati Benedetti CAGCIB
FE.L07.ABY.014.3 Geb: 26-11-2007 IC Jethro�s
Justo Benedetti (n) X  Jethro�s Princess Guyana (n)
Fokk.   /.   Eig. Truska  Otte
ABY o - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd Kater
IJsselland�s HNY Jouri U1
NL.FE.L08.ABY.003.1  Geb: 16-8-2008 Fa-Ying
Dante Di Firenze (n) X  IJsselland�s Sharan�s Happy
New Year (n) Fokk/ Eig. G.G.  Besselink-Boermann
ABY p - 03  Gr.Int.Champion Klasse Poes
GIC Amy vd Meybas CACS
SPC-06-08-032 Geb: 11-5-2006 Swift Abyssinians
Cassius (a) X  Joy Luna v Sol y Luna (a)
Fokk. W.  Meijer.   Eig. Elsbeth  Krabbe.
M 12-04-09 Arnhem
Met dank aan inschrijfburo Mundikat.
Keurmeesters
Ad de Bruijn.                              ABY p
Chris  Lowe                                ABY n, SOM o
Eric  Reijers.                              ABY o,
Jan. van Rooyen                         SOM n,
SOM n - 09  Open Klasse Poes
Pennine of Kilombero Valley ZG 1
NCT 2007-6546  Geb: 15-11-2007   Imhotep van
Hammada el Hamra (n) X  Patkaron�s Aysa Eva (a)
Fokk. A.G.H. Duis- v Schaick.Eig. Anita Wijngaarden
SOM o - 10  Kastratenklasse Poes
Sunzafumi�s Busara U1
FE.L07.SOM.009.2  Geb: 20-7-2007   Sunzafumi�s
Machui (ABY n) X  Begin to Som de Kismayou (o)
Fokk.   /.   Eig. Ria  Winters
SOM o - 00  Hors Concours Poes
Ch Begin to Som De Kismayou HC
LOOF 2006.13567  Geb: 14-8-2006   Tarek du Som
de Kismayou (n) X  Swann�s Isabeau II (n)
Fokk. Francine  Gambert.   Eig. Ria  Winters
ABY n - 03  Gr.Int.Champion Klasse Kater
GIC Clarion LittleManTate of Detrevande     CACS
CFA 0360-1601461  Geb: 23-3-2007   Highgaitpaws
Aslan of LionsOfJudah (n) X GC* RW* Ras
Khanz.Meet Va of Clarion (ABY n)
Fokk. K & R.  Helmrich.   Eig. A.A.S. v. Elmpt

Showuitslagen
Hilversum 15-02-2009, Zwolle 15-03-2009, 

Arnhem 12-04-2009, Arnhem 13-04-2009 & Alkmaar 17-05-2009
tekst Arnold Vermeulen
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ABY n - 05  Int. Champion Klasse Poes
IC Gitachio�s Sweet Sally CAGCIB
MU.L06.ABY.012.1 Geb: 18-4-2006 WA Apelsinam
(o) X IC Gitacho�s Genie (n) Fokk. Marleen
Heemels.   Eig. M.G.J.  Springvloed-Schneijderberg
ABY n - 07  Champion Klasse Kater
Ch Valandil�s Delightful Djambie CACIB
MU.L08.ABY.003.1Geb:2-10-2007 IC DesEntrechats
Be Happy (o) X  Nana Of Wonderlove (n)
Fokk.   /.   Eig. Anne-Marie  Ebbers
ABY n - 07  Champion Klasse Poes
IC Kansas aus Abusir CACIB BIV NOM
FDLO153872  Geb: 1-7-2007  Krobbeguod�s Marque
Me (n) X IC Highgait paws Wild Jewel (n) Fokk.
Christoph  Kappel.Eig. Bodil Floto & Michael Clarin
ABY n - 09  Open Klasse Kater
Vildt Xavier På Detrevande CAC

MU.LO08.ABY.031.1  Geb: 1-6-2008
GIC Clarion LittleManTate of Detrevande (n) X
Vildt Toshi på Detrevande (n)
Fokk. A.A.S van Elmpt.   Eig. Jannie de Heij
Jethro�s Isra Kahlo U2
MU.L08.ABY.018.2  Geb: 14-4-2008 IC Jethro�s
Justo Benedetti (n) X  jethro�s Princess Alexandra (n)
Fokk. Truska  Otte.   Eig. Elsbeth  Krabbe.
ABY n - 09  Open Klasse PoesPiranha aus Abusir U1
MU.LO08.ABY.026.1  Geb: 3-4-2008
EC DK Lah-Ra Osiris (n) X  Zee Zee aus Abusir (n)
Fokk.   /.   Eig. Christoph  Kappel
Krobbeguod�s Indiyanna U2
MU.L08.ABY.009.3 Geb:12-8-2007 AMCh*
Nightmist Lisimba (n) X AMCh* Hillstblues Aiyanna
(n)   Fokk.   /.   Eig. Jannie de Heij
ABY n - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd Poes
Highgaitpaws I�m Ivy of Detrevande U1

CFA 0361-1645778  Geb: 24-7-2008
GC* Highgaitpaws Takachance of Marzacknoll (n) X
Highgaitpaws Blue Bombshell (a)
Fokk. Mindy  Condon.   Eig. A.A.S. v. Elmpt
Jethro�s Sienna Benedetti U2
MU.L08.ABY.032.1 Geb: 3-7-2008 DK Kronhede
Terrific Tancred (n) X  Jethro�s Justine Benedetti (n)
Fokk.   /.   Eig. Truska  Otte
ABY n - 12  Jeugdklasse 3 - 6 mnd Kater
United aus Abusir U1 BIV
NL.MU.LO08.ABY.001Geb: 28-12-2008
Krobbeguod�s light my way (o) X  Eowyn v.Leintal
(n)  Fokk.   /.   Eig. Christoph  Kappel
ABY n - 04  Gr.Int Premior Klasse Kater
EC/GIP SW08 Iah-Ra�s Osiris,DSMCAPS, BIV, NOM
FDLO 133833  Geb: 7-4-2005  IC Scand.Crown af
Khartoum (o) X EC Iah-Ra�s Maat (n)
Fokk.   Lysgaard & Amundsen.   Eig. Pia  Slot
ABY n - 06  Int. Premior Klasse KaterPR Lieverdan�s Nerus CAGPIB
NL.FE.L01.ABY.020.2  Geb: 17-11-2001
IC Donna�s Gandalf van de Ravottersgaarde (ABY p)
X  Belphégor�s Ruddy Amber (ABY n) Fokk. C.
Duursma.   Eig. M.G.J.  Springvloed-Schneijderberg
ABY o - 05  Int. Champion Klasse PoesIC Jethro�s Gati Benedetti CAGCIB
FE.L07.ABY.014.3Geb: 26-11-2007 IC Jethro�s Justo
Benedetti (n) X  Jethro�s Princess Guyana (n)
Fokk.   /.   Eig. Truska  Otte
ABY o - 09  Open Klasse PoesJethro�s Frida Kahlo                        CAC, BIV, NOM
FE.L07.ABY.009.1 Geb: 29-8-2007
IC Jethro�s Justo Benedetti (n) X  jethro�s Princess
Alexandra (n)  Fokk.   /.   Eig. Truska  Otte

ABY o - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd Poes
Valandil�s Frenchtouch Fidèle U1
MU.L08.ABY.039.2 Geb: 8-7-2008 GIC Corbulo�s
Yamie Elros (n) X  Des Entrechats Coup de Foudre
(n) Fokk.   /.   Eig. Anne-Marie  Ebbers
ABY o - 06  Int. Premior Klasse KaterIP Valandil�s Blazing Milo CAGPIB
MU.LO07.ABY.008.3 Geb: 13-3-2007
GIC Corbulo�s Yamie Elros (n) X  Clever Cilia the
Logicats (n) Fokk.   /.   Eig. Anne-Marie  Ebbers
ABY p - 03  Gr.Int.Champion Klasse Poes
GIC Amy vd Meybas CACS
SPC-06-08-032 Geb: 11-5-2006  Swift Abyssinians
Cassius (a) X  Joy Luna v Sol y Luna (a)
Fokk. W.  Meijer.   Eig. Elsbeth  Krabbe.

M 13-04-09 Arnhem
Met dank aan inschrijfburo Mundikat.
Keurmeesters
Alexey  Shchukin.                         SOM os
Anneliese  Hackman                     SOM n, o
Cheryle  U�Ren                             ABY n, SOM ns
Penny  Bydlinsky.                         ABY o, p
SOM n - 07  Champion Klasse KaterCh Brownie de la Chacolaterie CACIB
LOOF 2006.8743 Geb: 15-4-2006 IC* Uly Sweet
Des Fauves & Or (n) X  Catzanova Ultimate (n)
Fokk.   /.   Eig. Marie-Bernadette  Pautet
SOM o - 08  Premior Klasse PoesPR Sunzafumi�s Busara                         CAPIB NOM
FE.L07.SOM.009.2  Geb: 20-7-2007 Sunzafumi�s
Machui (ABY n) X  Begin to Som de Kismayou (o)
Fokk.   /.   Eig. Ria  Winters
SOM o - 10  Kastratenklasse PoesCh Begin to Som De Kismayou CAP
LOOF 2006.13567 Geb: 14-8-2006 Tarek du Som de
Kismayou (n) X  Swann�s Isabeau II (n)
Fokk. Francine  Gambert.   Eig. Ria  Winters
SOM ns - 09  Open Klasse PoesAglaya Alba Byzoe CAC
FE.L08.SOM.001.1 Geb: 30-1-2008 DK* Maverick
of Timbavati (ns) X  Yo El Rey�s Bodile Busingye
(os) Fokk./. Eig. Monica  Mees & Zoe van Eldik
SOM os - 09  Open Klasse PoesYo El Rey�s Bodile Busingye CAC
MU.L06.SOM.020.1 Geb: 10-6-2006 Encore Somali
CZ (ns) X  Dunas e Mar da Xiara d�Alvor (os)Fokk.
J.T.M.  Jansen.   Eig. Monica  Mees & Zoe van Eldik
ABY n - 03  Gr.Int.Champion Klasse Kater
GIC Clarion LittleManTate of Detrevande     CACS
CFA 0360-1601461  Geb: 23-3-2007
Highgaitpaws Aslan of LionsOfJudah (n) X GC*
RW* Ras Khanz.Meet Va of Clarion (ABY n)
Fokk. K & R.  Helmrich.   Eig. A.A.S. v. Elmpt
IC Gitachio�s Sweet Sally U2
MU.L06.ABY.012.1  Geb: 18-4-2006 WA Apelsinam
(o) X IC Gitacho�s Genie (n) Fokk. Marleen
Heemels.   Eig. M.G.J.  Springvloed-Schneijderberg
ABY n - 07  Champion Klasse KaterCh Valandil�s Delightful Djambie CACIB
MU.L08.ABY.003.1 Geb: 2-10-2007 IC Des
Entrechats Be Happy (o) X  Nana Of Wonderlove (n)
Fokk.   /.   Eig. Anne-Marie  Ebbers
ABY n - 07  Champion Klasse PoesIC Kansas aus Abusir CAGCIB, BIV, NOM
FDLO153872 Geb: 1-7-2007 Krobbeguod�s Marque
Me (n) X IC Highgait paws Wild Jewel (n) Fokk.
Christoph  Kappel.Eig. Bodil Floto & Michael Clarin

ABY n - 09  Open Klasse KaterVildt Xavier På Detrevande CAC
MU.LO08.ABY.031.1 Geb: 1-6-2008 
GIC Clarion LittleManTate of Detrevande (n) X
Vildt Toshi på Detrevande (n)
Fokk. A.A.S van Elmpt.   Eig. Jannie de Heij
Jethro�s Isra Kahlo U2
MU.L08.ABY.018.2  Geb: 14-4-2008 IC Jethro�s
Justo Benedetti (n) X  jethro�s Princess Alexandra (n)
Fokk. Truska  Otte.   Eig. Elsbeth  Krabbe.
ABY n - 09  Open Klasse PoesPiranha aus Abusir CAC
MU.LO08.ABY.026.1 Geb: 3-4-2008
EC DK Lah-Ra Osiris (n) X  Zee Zee aus Abusir (n)
Fokk.   /.   Eig. Christoph  Kappel
ABY n - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd Poes
Highgaitpaws I�m Ivy of Detrevande U1 BIV
CFA 0361-1645778 Geb: 24-7-2008
GC* Highgaitpaws Takachance of Marzacknoll (n) X
Highgaitpaws Blue Bombshell (a)
Fokk. Mindy  Condon.   Eig. A.A.S. v. Elmpt
Jethro�s Sienna Benedetti U2
MU.L08.ABY.032.1 Geb: 3-7-2008 DK Kronhede
Terrific Tancred (n) X  Jethro�s Justine Benedetti (n)
Fokk.   /.   Eig. Truska  Otte
ABY n - 12  Jeugdklasse 3 - 6 mnd Kater
United aus Abusir U1, BIS
NL.MU.LO08.ABY.001 Geb: 28-12-2008 
Krobbeguod�s light my way (o) X  Eowyn v.Leintal
(n)  Fokk.   /.   Eig. Christoph  Kappel
ABY n - 02  Supreme Premior  klasse Poes
SP Ibis af Khartoum, DSM EP, BIV
FDLO 117571  Geb: 6-10-2002 Ch Jean af Khartoum
(o) X  Mazzel-Tov Sif af Khartoum (n)
Fokk. Bodil  Floto & Michael Clarin.   Eig. Pia  Slot
ABY n - 04  Gr.Int Premior Klasse Kater
EC/GIP SW08 Iah-Ra�s Osiris, DSM CAPS, BIS
FDLO 133833  Geb: 7-4-2005
IC Scand.Crown af Khartoum (o) X EC Iah-Ra�s
Maat (n) Fokk. Lysgaard & Amundsen. Eig. Pia  Slot
ABY n - 06  Int. Premior Klasse KaterPR Lieverdan�s Nerus CAGPIB
NL.FE.L01.ABY.020.2 Geb: 17-11-2001
IC Donna�s Gandalf van de Ravottersgaarde (ABY p)
X  Belphégor�s Ruddy Amber (ABY n) Fokk. C.
Duursma.   Eig. M.G.J.  Springvloed-Schneijderberg
ABY o - 05  Int. Champion Klasse PoesIC Jethro�s Gati Benedetti                    CAGCIB BIV
FE.L07.ABY.014.3 Geb: 26-11-2007 IC Jethro�s
Justo Benedetti (n) X  Jethro�s Princess Guyana (n)
Fokk.   /.   Eig. Truska  Otte
ABY o - 09  Open Klasse PoesJethro�s Frida Kahlo CAC
FE.L07.ABY.009.1  Geb: 29-8-2007 IC Jethro�s Justo
Benedetti (n) X  jethro�s Princess Alexandra (n)
Fokk.   /.   Eig. Truska  Otte
ABY o - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd Poes
Valandil�s Frenchtouch Fidèle U1
MU.L08.ABY.039.2 Geb: 8-7-2008 GIC Corbulo�s
Yamie Elros (n) X  Des Entrechats Coup de Foudre
(n)  Fokk.   /.   Eig. Anne-Marie  Ebbers
ABY o - 06  Int. Premior Klasse KaterIP Valandil�s Blazing Milo                  CAGPIB, NOM
MU.LO07.ABY.008.3 Geb: 13-3-2007 GIC
Corbulo�s Yamie Elros (n) X  Clever Cilia the
Logicats (n) Fokk.   /.   Eig. Anne-Marie  Ebbers
ABY p - 03  Gr.Int.Champion Klasse Poes
GIC Amy vd Meybas CACS
SPC-06-08-032  Geb: 11-5-2006 Swift Abyssinians
Cassius (a) X  Joy Luna v Sol y Luna (a)
Fokk. W.  Meijer.   Eig. Elsbeth  Krabbe.

16     Raskan Ed.2 2009



Het  jaarlijkse   RASKAN  uitstapjeHet  jaarlijkse   RASKAN  uitstapje
Genieten van dieren

In  dierentuin  BlijdorpBlijdorp te  Rotterdam
Zondag   18  October   2009   Aanvang  :  11.00  uur   

Aanwezig    10.00  bij de ingang  van de  grote  parkeerplaats

OOmm aallvvaass tt ttee nnootteerreenn

Aanmelden  bij Piet de Haan
Tel. 0255- 513182

E.mail  :   
pj.de.haan@hetnet.nl

Entree normaal: � 18,00
Raskan korting  5,00
U betaalt deze dag 
per persoon.            � 13,00
Parkeerkaart � 6,00 per dag.

Rondleiding achter d
e sch

ermen U komt toch ook ?????

Somali cattery

Sweet Sensation

Piet & Mata de Haan
Alexander Bellstraat 81 • 1972 RB IJmuiden
Tel.: 0255-513 182 • Email: pj.de.haan@hetnet.nl
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F 17-05-09 Alkmaar
Met dank aan inschrijfburo Felikat.
Keurmeesters
Marianne  Kuipers.           SOM ns, os
Natalia  Sidorova              ABY n, a, o + Veteranen
Vera  Vasilieva                  SOM n, o
SOM n - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd Kater
Silfescian Zagato U1
NL.FE.L08.SOM.015.3  Geb: 1-11-2008  Zucchero
Gino Tesoro Turco (o) X  Silfescian Quinta Nea (n)
Fokk.   /.   Eig. Huibert en Suzan  Meijer.
Silfescian Zoot U2
NL.FE.L08.SOM.015.4  Geb: 1-11-2008 Zucchero
Gino Tesoro Turco (o) X  Silfescian Quinta Nea (n)
Fokk. Suzan  Meijer-Miedema.   Eig. Inge  Enthoven
SOM n - 08  Premior Klasse Poes
PR/GIC Unique Van Bois Le Duc CAPIB, BIV
FE.L01.SOM.019.1  Geb: 26-12-2001           BIS VET.
GIP/EC Moonschea Sungold�s Firesong (SOM o) X
Lorenza Ravenna Tesoro Turco (n) Fokk. R. v.d.
Crommeacker.   Eig. Huibert en Suzan  Meijer.
SOM n - 10  Kastratenklasse Poes
Isabella Ischia Amici di Lucino CAP
NRKV 2006-0549  Geb: 13-8-2006  
Angeli Rico Amici di Lugino (n) X IC* Aïcha Agilita
Amici di Lucino (o) 
Fokk. M.  Wal.   Eig. Piet & Mata de Haan
SOM n - 10  Kastratenklasse Poes
Silfescian Otazu DISKW.
FE.L06.SOM.005.4  Geb: 14-5-2006  
Ch Mowgli Bailey van Colgonda (n) X GIC Unique
Van Bois Le Duc (n)
Fokk. Suzan  Meijer-Miedema.   Eig. Jiska  Houtman
SOM o - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd Kater
Sweet Sensation�s Kingston U1
FE.L08.SOM.012.3  Geb: 10-9-2008 Zucchero Gino
Tesoro Turco (o) X  Isabella Ischia Amici di Lugino
(n) Fokk.   /.   Eig. Piet & Mata de Haan

SOM o - 08  Premior Klasse Poes
PR Sunzafumi�s Busara CAPIB, BIV
FE.L07.SOM.009.2  Geb: 20-7-2007 Sunzafumi�s
Machui (ABY n) X  Begin to Som de Kismayou (o)
Fokk.   /.   Eig. Ria  Winters
SOM o - 10  Kastratenklasse Poes
Ch Begin to Som De Kismayou CAP
LOOF 2006.13567  Geb: 14-8-2006 Tarek du Som de
Kismayou (n) X  Swann�s Isabeau II (n)
Fokk. Francine  Gambert.   Eig. Ria  Winters
SOM ns - 09  Open Klasse Kater
Silfescian Tamaran Forsetti CAC
NL.FE.L08.SOM.002.2  Geb: 8-2-2008 Ch Maverick
of Timbavati (ns) X GIC Unique Van Bois Le Duc
(n) Fokk.Suzan  Meijer-Miedema.Eig. Sylvia  Scheen
SOM ns - 09  Open Klasse Poes
Silfescian Tara Mio Grace CAC
NL.FE.L08.002.3  Geb: 8-2-2008  Ch Maverick of
Timbavati (ns) X GIC Unique Van Bois Le Duc (n)
Fokk. Suzan  Meijer-Miedema.
Eig. Charlotte  Lablans
SOM ns - 10  Kastratenklasse Kater
Silfescian Tarantino CAP
NL.FE.L08.SOM.002.1  Geb: 8-2-2008 
Ch Maverick of Timbavati (ns) X GIC Unique Van
Bois Le Duc (n) Fokk. Suzan  Meijer-Miedema.
Eig. Maaike van Opstal
SOM ns - 10  Kastratenklasse Kater
Ch DK*Maverick of Timbavati CAP
FD LO 143043  Geb: 12-8-2006 
EC DK*Bijeto�s Effy von Silfer (ns) X  Feline on
Fire of Timbavati (o) Fokk. Vibeke Larsen.
Eig. Huibert en Suzan  Meijer.
SOM os - 12  Jeugdklasse 3 - 6 mnd Poes
Baringa Binah Byzoe U1, BIV
NL.FE.L08.SOM.016.2  Geb: 24-11-2008 Yo el
Rey�s Dvorak (os) X  Yo El Rey�s Bodile Busingye
(os) Fokk. M.O.  Mees..   Eig. Inge  Enthoven
Silfescian Anches Mi Amore U2
Geb: 27-11-2008  Ch Maverick of Timbavati (ns) X
Ch Silfescian Tresca Di Shirezah (n)
Fokk.   /.   Eig. Suzan  Meijer-Miedema

SOM os - 10  Kastratenklasse Kater
Aoduan Azna Byzoe U1, BIV
NL.FE.L08.SOM.001.2  Geb: 31-1-2008 Ch
Maverick of Timbavati (ns) X  Yo El Rey�s Bodile
Busingye (os) 
Fokk. M.O.  Mees..   Eig. Maaike van Opstal
ABY n - 07  Champion Klasse Kater
Ch Khartoum Raffer af Fredenslund CACIB, BIV
FD LO 143143  Geb: 31-7-2006 EC DK Lah-Ra
Osiris (n) X  Dodo af Fredenslund (n) Fokk. Bodil
Floto & Michael Clarin.   Eig. Marleen W.  Heemels
Jethro�s Isra Kahlo U2
MU.L08.ABY.018.2  Geb: 14-4-2008 IC Jethro�s
Justo Benedetti (n) X  jethro�s Princess Alexandra (n)
Fokk. Truska  Otte.   Eig. Elsbeth  Krabbe.
ABY n - 09  Open Klasse Kater
Vildt Xavier På Detrevande CAC
MU.LO08.ABY.031.1  Geb: 1-6-2008 
GIC Clarion LittleManTate of Detrevande (n) X
Vildt Toshi på Detrevande (n)
Fokk. A.A.S van Elmpt.   Eig. Jannie de Heij
ABY n - 09  Open Klasse Poes
Jethro�s Sienna Benedetti CAC
MU.L08.ABY.032.1 Geb: 3-7-2008 DK Kronhede
Terrific Tancred (n) X  Jethro�s Justine Benedetti (n)
Fokk.   /.   Eig. Truska  Otte
ABY a - 09  Open Klasse Poes
Coty Chopin van de Meámyna CAC
FE.LO.08.ABY.001.2  Geb: 25-6-2008 DK Kronhede
Terrific Tancred (n) X Ch Amy van de Meybas (p)
Fokk.   /.   Eig. Elsbeth  Krabbe.
ABY o - 03  Gr.Int.Champion Klasse Poes
IC Jethro�s Gati Benedetti CACS
FE.L07.ABY.014.3  Geb: 26-11-2007 IC Jethro�s
Justo Benedetti (n) X  Jethro�s Princess Guyana (n)
Fokk.   /.   Eig. Truska  Otte
ABY o - 07  Champion Klasse Poes
Jethro�s Frida Kahlo CACIB
FE.L07.ABY.009.1  Geb: 29-8-2007 IC Jethro�s Justo
Benedetti (n) X  jethro�s Princess Alexandra (n)
Fokk.   /.   Eig. Truska  Otte

BBEEZZOOEEKK  DDEE  FFEELLIIKKAATT JJUUBBIILLEEUUMMSSHHOOWW
op 5 en 6 september 2009 

in de Margriethal, Nieuwe Damlaan te Schiedam.
Op deze jublileumshow hebben Felikatleden op beide dagen - uitsluitend

op vertoon van hun geldige lidmaatschapskaart 2009 - gratis toegang.
Op zondag 6 september 2009 zal er van 14.00 uur tot 15.30 uur door het

hoofdbestuur een drankje worden aangeboden aan alle aanwezigen, zowel
exposanten als bezoekers.

Wij hopen dat veel Felikatleden hiervan gebruik zullen maken.
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Indien onbestelbaar retour: Ambonstraat 86, 1782 SK Den Helder

Geboorte aankondigen
Geboren op 12 juni 2009:

Bij Cattery: Silfescian,
drie katers zwartzilver Somali.

Moeder: Silfescian Shabanou Raiza SOM ns, 
PKDef n/n, PRA pra/n, oogspiegeltest vrij, PL vrij (+DNA-profiel van CatGenes)

Vader: Silfescian Tamaran Forseti SOM ns, 
PKDef n/n, PRA pra/n, oogspiegeltest vrij, PL vrijHuibert en Suzan Meijer, Haarlem, 

023-5321774, email Suzan@Silfescian.nl

Geboren op 15 mei 2009
bij Cattery From A'far

3 sorrel abessijn katertjes en 2 sorrel abessijn poesjes.
M: Groot Euro. Ch. Pretty Belinda from A"far( Aby o) PRA en PL

getest.
V: Groot Euro.Ch. Fletcher from A'far(aby o)

PRA en PL getest.
Geen kittens meer beschikbaar

Informatie. Michele Zijlmans-Danick
tel. 0223-531663.

e-mail: michele.zijlmans@quicknet.nl

Geboren op 5 mei 2009.
Vader: Ch Imhotep von Hammada el Hamra
Moeder: Anna Rosa of the Kilombero Valley

een wildkleur poesje
een blauw poesje
een blauw katertje

info: janentonnekeduis@tiscali.nl

De jarige veteranen
Imogen van de Abbai 29 mei 1994 Huisgenoot van Netty en Johan van Vliet
GIC Silfescian Urszi's (J)uliëtte 31 mei 1996 Huisgenoot van Huibert en Suzan Meijer
Boeneldanotsjzar 's In-no-Zenz 20 juli 1996 Huisgenoot van Marie-josee Thijssen
Vanessa Mae van de Abbai 12 juli 1998 Huisgenoot van Netty en Johan van Vliet
Boeneldanotsjzar 's Jennifer 30 juli 1996 Huisgenoot van Marie-josee Thijssen
Elvira Madigan van de Abbai 18 augustus 1992 Huisgenoot van Netty en Johan van Vliet

GIP/Ch. Mazzel-Tov�s Goal�is Bastis 18 augustus 1992 Huisgenoot van Huibert en Suzan Meijer
De  veteranenhoek staat open voor alle Somali�s en Abessijnen van 10 jaar en ouder waarvan de eigenaren lid van Raskan zijn. 
Opgave en afmeldingen bij voorkeur via email: penningmeester@raskan.nl
Of via Tel: 0223 - 681577  �s avonds tussen 19.00 en 21.00 uur.
Ondervermelding van emailadres en telefoonnummer. Vergeet niet om Uw overleden huisgenoot af te melden!!
Veteranen op de website RASKAN.NL
Alle bij mij bekende veteranen staan nu ook op de Raskan-site. Wilt U zo vriendelijk zijn om de gegevens 
Te controleren? Ook is er gelegenheid om een stukje over Uw veteraan met foto(�s) hierbij te plaatsen.

foto: Suzan Meijer

foto: Suzan Meijer

Overleden
Utha van Bois le Duc, op 25 mei 2009, stamboeknr. NL.FE.L01.SOM.019.4, eigenaar Marianne Gossije.
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