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BESTUUR
De rasclub Abessijnen en Somali�s
Nederland is opgericht op 7 januari
1977 als onderdeel van de Nederlandse
vereniging van fokkers en liefhebbers
van katten �Felikat�.
VOORZITTER
Huibert Meijer
Bloemertstraat 14
2011 JP Haarlem
tel: 023 532 17 74
email: voorzitter@raskan.nl
Taken: Bestuursraad, Contacten andere
verenigingen, Gezondheid en Welzijn.
SECRETARIS
Piet de Haan
Alexander Bellstraat 81
1972 RB IJmuiden
tel: 0255 513 182
email: secretariaat@raskan.nl
Taken: Activiteiten, standbeheer.
PENNINGMEESTER
Arnold Vermeulen
Ambonstraat 86
1782 SK Den Helder
tel: 0223 68 15 77
email: penningmeester@raskan.nl
Taken: Ledenadministratie, verzending
clubblad, homepage.
Lid.Vacant

Belangrijke informatie
Kitteninfo en voorlichting
Aanmeldingen voor kitteninfo kunnen uitsluitend worden opgegeven
door het volledig ingevulde en ondertekende formulier (aan te vra-
gen bij Helga Bruggink of te vinden op de homepage) te sturen naar
Helga Bruggink. Voorwaarde voor deze service is, dat u minimaal
drie maanden lid of abonnee van RASKAN bent. Aangemelde kit-
tens 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
Helga Bruggink - Pennekamp
Kwakstraat 6
7054 AN Westendorp
tel: 0315 - 298 652
e-mail: k.i.p@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 Helga Bruggink.
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.

Beste Raskanners,
Wat hebben wij al ontzettend kunnen genieten van dat prachtig mooie weer,
gewoon in ons eigen kikkerlandje.   Nederland kleurde deze weken oranje
en de mensen zien er � dankzij de zon - allemaal een stuk blijer uit.
Uiteraard betekent dat ook dat onze lieve viervoeters wat extra aandacht
behoeven, want die kunnen hun bontjas niet even uitdoen.  Voor een aantal
handige tips tijdens warme dagen verwijzen wij u graag naar pagina 6.
Naast het feit dat een uitgebalanceerd dieet erg belangrijk is voor het wel-
zijn van uw kat (zie ook pag. 12), is de zomer ook de tijd dat katten die bui-
ten kunnen, zelf hun maaltijden naar hartenlust aanvullen met vliegjes,
spinnen, soms wel muizen en vogels en zelfs kikkers! Met een beetje geluk
en enige handigheid van het baasje kan soms de nog levende prooi gered
worden en buiten het bereik van de katten geplaatst.  
REDACTIE VERSTERKING GEZOCHT!  Wij zijn nog steeds dringend op
zoek naar een redactiemedewerker en iemand voor hulp bij opmaak van het
blad.  Dankzij  een eenvoudig online programmaatje kunt u zelf bepalen
wanneer u er aan werkt.  En niets is zo leuk om een gedrukt exemplaar in je
handen te krijgen van een blad waar je zelf actief aan hebt bijgedragen.
Interesse? Stuur dan snel een mailtje naar redactie@raskan.nl en we nemen
contact met u op.
Heel veel leesplezier bij dit al weer derde nummer van het jaar en wij stuur
ons vooral ook uw leukste fotomomenten met/van uw Abessijn of Somali
toe.  Wie weet wordt hij of zij de volgende cover girl of boy� 
Een mooie zomer gewenst namens de redactie van Raskan.

Myra
Heeft u een website of weblog van of over uw kat??
Één emailtje naar webmaster@raskan.nl en we plaatsen een link op de
website www.raskan.nl

Foto: Linda v.d. Leek
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In het zonnetje
Silfescian Yalena 
Roepnaam: Yalena

Als de mens van
huis is...
Door Sylvia Scheen
 
Omdat ik een weekend weg wilde,
vroeg ik Christiaan bij mij thuis op de
katten te willen passen.  Ik heb ook
wel buren, die op de katten willen
passen, maar Royah moet twee maal
daags medicijnen hebben en dan is
iemand in huis fijner. Royah is voor
mij een makkie met geven van een pil,
maar nu blijkt dat ze toch niet zo’n
lieverdje is als een “vreemde” haar die
pil wil geven: “Ze probeert vingers af
te bijten!”
 
Zo weg van huis blijkt dat de katten
heel ander gedrag kunnen vertonen
dan dat ik gewend ben.Stamboom Yalena

CH. Silfescian Yalena 
NL.FE.L08.SOM.013.3 15.08.2008
 
Vader:
GIC. Ilamos Niccolini
Moeder:
INT. CH. Korfavori Tresca Di
Shirezah

Show Results
CAC 06/09/09 Schiedam
CAC 15/11/09 Rijswijk
CAC 28/03/10 Spijkenisse

Yalena Kampioen
Door Margaret de Koning
 
In september 2008 gingen wij naar
Suzan en Huibert om een Somali
kitten uit te kiezen uit het nest van
Tresca en na diverse gezellige kraam
bezoeken kwam in november 2008
onze lieve Silfescian’s Yalena bij ons
wonen. Wij hadden al twee Somali’s
(moeder en dochter): Salina die toen
12 jaar oud was en de 9 jaar Amber,
plus 3 Main Coons van 15, 8 en 5 jaar.
Gelukkig was Yalena gewend aan
veel katten en zelfs twee honden, dus
zij begon met grommen en blazen als
een van de andere katten te dicht bij
kwam. Dit duurde maar een paar
weken en zij werd snel geaccepteerd
in de groep. 
 
In het begin was Yalena erg onderne
mend en vond het super leuk om in
de woonkamer te rennen en dan op
het vide te springen, wat mij een paar
benauwd momenten heeft bezorgd.
Dus heeft mijn man Wim alles afgezet
om te voorkomen dat Yalena langs
de rand van de vide zou kruipen en er
eventueel vanaf zou springen of val
len (een val van +/- 4 meter). Inmid
dels heeft Wim ook een vangnet op
gehangen, maar Yalena doet dit ge
lukkig niet meer. Zij is nu bijna 2 jaar
en niet meer zo actief.
 
Omdat onze buren nu een hond heb
ben, heeft Wim een prieel gemaakt in
de tuin, speciaal voor onze katten,
met daarin een echte boom. Helaas
vindt Yalena dit niet zo interessant en
wil ze na een korte tijd toch weer naar
binnen. Het balkon vindt zij leuker en
geniet er lekker van de zon op een van
de stoelen. Toen zij klein was is zij een
keer van het balkon afgevallen, maar
gelukkig bleef ze rustig bij de voor
deur zitten, zodat ik haar heel snel
kon ophalen. Het blijft dus altijd
opletten!
 
Als eerste gingen wij met haar naar de
Outsidersdag, waar zij een uitstekend
rapport heeft ontvangen en werd ge

kozen tot beste poes van de kater
Ilamos Niccolini. Daarna volgden 3
Felikat shows en 3 CAC’s en zij mag
nu Kampioen genoemd worden. Bij
de laatste show in Alkmaar heeft zij
ook haar eerste punt voor CACIB
gekregen.
 
Yalena is een erg lief en aanhankelijk
poesje, zij wordt steeds mooier, haar
kleur wordt warmer, maar zij wordt
ook helaas steeds zwaarder! Zij houdt
erg veel van haar eten en ik moet
oppassen dat zij niet alle schaaltjes
schoonmaakt! Zij vindt het leuk om
af en toe bij ons te slapen en dan liefst
in het bed i.p.v. op het bed of op mijn
kussen. Zij is een rustig lief meisje en
wij hopen heel lang van haar te kun
nen genieten.
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Tamaran accepteert niet dat ik weg
ga en kan behoorlijk door het huis
lopen jammeren. Nu blijkt dat hij
achter alle deuren wil kijken om te
zien of ik er misschien toch niet ben.

Als ik zit te schilderen, dan wil ik hem
er ook niet bij hebben. Hij haalt te
veel overhoop. Ik doe mijn deur dan
dicht en moet vele inbraakpogingen
van Tamaran aanhoren. Daarom doe
ik tegenwoordig ook de deur naar het
halletje dicht en heb ik minder last
van de herrie die de pogingen met zich
meebrengen.
 
Nu ik helemaal niet thuis was heeft
Tamaran mij het hele weekend achter
deuren willen zoeken en dat ging met
een hoop herrie gepaard. Het gevolg
is nu dat door de vele pogingen het
hem eindelijk is gelukt de deur met de

dranger te kraken! Tamaran is een
enorme volhouder. Het woord “op
geven” komt niet in zijn woorden
boek voor. De oppas was dan ook
hoogst verbaasd dat hij Tamaran een
aantal keren in de hal vond. Tamaran
stond in de hal te miauwen en tegen
de deur te springen……Hij kan na
melijk de deur vanaf die kant niet
wéér open maken.
 
Dit is voor mij goed om te weten, want
dat betekent dat ik echt niet moet
vergeten die lat onder de deurkruk te
klemmen als ik wegga. Anders zou
Tammie wel een hele dag zonder eten,
drinken en kattenbak zich in de hal
kunnen opsluiten.  Ik vermoed echter
dat ons Tammie ook voor die kant
van de deur t.z.t. de openings-truuk
zal uitvinden!
 
Tamaran bleef ook ’s nachts actief
aan de deuren prutsen en om de fees
telijkheden te vergroten begon Øro,
mijn Noorse boskat zijn speelgoed
muizen aan te sjouwen. Hij brengt mij
ook dagelijks enkele muizen als ca
deautje en dan hoor ik hem de trap
op- of afrennen met een muis in zijn
bek. Hoe hij zoveel geluid kan voort

brengen met zo’n volgepropte bek is
mij een compleet raadsel. Onder
hevig gemiauw wordt mij de muis
voor de voeten gelegd en hij stopt pas
met zijn “muziek” als ik blij “dank je,
Øro” heb gezegd.
 
De oppas is geen dagelijkse kost voor
Øro, dus die wilde hij eens extra ver
rassen en Christiaan ontving wel tien
muizen, die allemaal door een luid
jammerende Øro naar boven werden
gesjouwd gedurende de nacht en de
volgende morgen, toen iedereen weer
beneden was, herhaalde het ritueel
zich. Bleef het daar maar bij!  Onge
veer een jaar geleden dacht de zoon
van Øro, Frey: “ Wat mijn vader
kan….dat kan ik ook!”  Dus loopt
ook Freytje met de bek vol te jamme
ren.
 
En Christiaan had nog wel gedacht
dat katten alleen maar liggen te sla
pen!  Volgens hem is mijn huis ’s
nachts een compleet circus!  Hij heeft
geen oog dicht kunnen doen!  Voor
hem dus niet, maar voor mij toch wel
interessant te weten wat mijn poezen
beesten doen als ik er niet ben….

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
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Cool Cat
Katten houden van warmte, maar net
als wij, lopen zij ook kans op een
zonnesteek of uitdroging.
 
Bij extreme warmte kunt u best uw
kat(ten) binnen houden in een koele
kamer, zodat een zonnesteek voorko
men kan worden. Maak de vacht
eventueel nat met een uitgeknepen,
vochtige doek of wikkel een zak diep
vries erwten in een handdoek en leg
deze op haar slaapplaats. De erwten
zullen zich automatisch aan haar li
chaam aanpassen en geven heerlijke
verkoeling.
 

Een goede kat kost
twaalf weken
De jaarlijkse Week van het Kit
ten (26 april tot 2 mei) had dit jaar als
slogan 'Een goede kat kost twaalf
weken'. Hierbij wijst de Sophia Kat
tenBond potentiële kattenbezitters
erop dat veel katjes te vroeg het nest
verlaten, wat ernstige gedragproble
men tot gevolg kan hebben. Op
Marktplaats blijkt zelfs 98% van de
aangeboden kittens te jong. Daarom
werd tijdens de Week van het Kitten
2009 een verzoek ingediend om ad
verteerders en kopers te wijzen op de
wettelijke speenleeftijd van kittens.
Tot groot genoegen van de Sophia
KattenBond werd dit verzoek in au
gustus 2009 ingewilligd.

Ook katten die niet buitenkomen
verdienen extra aandacht bij warm
weer. Hou liefst de gordijnen dicht bij
volle zon. Hierdoor blijft de kamer
temperatuur langer lager en geeft u
uw kat extra bescherming tegen de
warmte en de zon.
 
Zorg altijd voor voldoende fris water
(bv. met ijsklontje erin) op verschil
lende plekken in en rondom het huis.
Vergeet niet om bijtijds water te ver
versen.
 
Een zonnesteek bij katten is te her
kennen aan: hijgen, onrust, verhoog
de hartslag, ademhalingsmoeilijkhe
den of hyperventilatie, donkerrood
gekleurd tandvlees, lethargie en ver
hoogde lichaamstemperatuur. Ver
toont uw kat één van deze sympto
men, wikkel haar dan zo snel in
koude, vochtige doeken en ga vervol
gens direct met haar naar de dieren
arts omdat - in extreme gevallen - een
zonnesteek fataal kan zijn.

 
Zelfstandig
Bij wet is het verboden om kittens
jonger dan zeven weken bij de moeder
weg te halen. Toch is een vijfde van
de katjes die worden aangeboden via
advertentiewebsites amper zes weken
oud. Maar liefst 98% verlaat het nest
jonger dan 12 weken. Vaak wordt
gedacht dat een kitten zelfstandig
genoeg is wanneer het harde brokjes
kan eten en zelf de kattenbak kan
vinden. Maar eigenlijk kan een poes
je jonger dan 12-16 weken nog hele
maal niet op eigen pootjes staan. Niet
alleen mist het de broodnodige moe
derzorg, ook is het nog niet volledig
ingeënt. Daardoor kan het kitten
gemakkelijk ziektes oplopen, zoals
niesziekte of kattenziekte. Bovendien
heeft het ernstige gevolgen voor zijn
gedrag op latere leeftijd.
 
Sociale ontwikkeling
Spelen met nestzusjes en -broertjes is
belangrijk voor de sociale ontwikke
ling van kittens. Ze leren waar hun
grenzen liggen en dat hard bijten of
krabben pijn doet. Moederpoes heeft
in deze ontwikkeling ook een belang
rijke rol. Zij corrigeert een kitten

wanneer het over de schreef gaat.
Wanneer het kitten deze fase mist,
kan later probleemgedrag ontstaan
zoals hinderlijk miauwen, spullen
kapot maken en onzindelijkheid.
Bovendien heeft de kat niet geleerd
wanneer de grens bereikt is, wat een
normale omgang met mensen en an
dere katten moeilijk maakt.
 
Week van het Kitten
Gedragsproblemen als gevolg van
een te korte speenfase leiden er maar
al te vaak toe dat de eigenaar besluit
afstand te doen van zijn 'lastige' kat.
Daarom lanceerde de Sophia Katten
Bond in 2009 de Week van het Kitten.
In deze jaarlijkse voorlichtingscam
pagne wordt geadviseerd om kittens
minstens 12 weken bij de moederpoes
te houden. Door de samenwerking
met Marktplaats worden adverteer
ders en kopers er nu standaard op
geattendeerd dat het verboden is om
katjes jonger dan 7 weken aan te bie
den.
 
Advies van Raskan
Als redactie van Raskan willen we
graag hieraan toevoegen dat 'secon
daire socialisatie' minstens zo belang
rijk als bovengenoemde 'primaire'. 
Hiermee bedoelen we dat een kitten
best opgroeit tussen andere katten. 
Nadat ze bij de moederpoes weggaan,
stopt het leerproces natuurlijk niet. 
Door ze bij minimaal één andere kat
te plaatsen, kan hun leerproces ge
woon verdergaan.  Ervaring leert dat
ook een oudere kat weer dingen op
pikt van het kitten, wat de interactie
alleen maar bevordert.  Het is ook
daarom dat de meeste fokkers geen
kitten verkopen aan mensen die geen
ander dier in huis hebben.

Ch. Chatkantarra Tamara (4/5/83-11/8/00)

Oproep aan de Raskan lezers!
 
Wilt u ook actief bijdragen aan de inhoud van dit mooie en leuke kattenblad?
Stuur dan uw ideeën, verhalen en foto's naar redactie@raskan.nl
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v.l.n.r. Shabanou, Juultje, Murray

Murray, drie weken voor zijn overlijden nog de

ster tijdens bezoek

TER LEERINGH EN
DE VERMAECK XVII 
Door Suzan Meijer-Miedema
 
Van het leven met huisdieren en zeker
het fokken en alles wat erbij komt
kijken, wordt wel gezegd dat je af en
toe in een emotionele achtbaan zit.
Dat zaten wij dus op 24 mei. Onze
Murray die al jaren heel stabiel draai
de op zijn medicatie (Prednoral om de
dag) en Isogel voor zijn darmfunctie
stortte van het ene op het andere
moment in en een halve dag later was
hij overleden. Onze heerlijke knul met
zijn in en in lieve tolerante natuurtje
is 16,5 jaar oud geworden. Hoe ouder
ze worden, des te liever en dierbaarder
ze je zijn. Hij was altijd al een hele
prettige huisgenoot en kwam me ie
dere morgen met zijn donkerbruine
chocolade motortje (dat had hij al als
kitten van nog geen tien dagen oud en
daarom had hij als stamboomnaam
Mercury) vertellen wat voor een
heerlijke dag de nieuwe dag beloofde
te gaan worden. Hij, zijn onlangs ook
overleden nicht Juultje en hun beider
nakomeling, de nog jonge Shabanou,
vormden een drie-eenheid.

Polly met speeltjes en 'vangst' uit kattenbak

 
Het is nu heel pijnlijk te zien dat
Shabanou geen aanschuifmaatje
meer heeft. Tijdens leven en welzijn
gaat de gedachte aan hun overlijden
ooit natuurlijk vaak genoeg door je
heen en dan denk ik vaak dat ik het
verdriet van hun overlijden niet aan
zal kunnen. Ik mag mezelf eigenlijk
wel een ervaringsdeskundige noemen
met het afscheid nemen van dieren
maar al die de ervaring heeft geleerd
dat afscheid nemen nooit went. Iede
re keer weer is het verdriet erg groot
alleen verbaas ik me te ervaren dat
wat ik vooraf als absoluut niet te doen
inschatte uiteindelijk wel te doen
blijkt te zijn. Dat je je verdriet met

v.l.n.r. Shabanou, Murray, Juultje

zoveel mensen kunt delen, dat zoveel
mensen je dier gekend hebben, al het
medeleven én hun nakomelingen, zijn
een grote troost. Het alleen zijn van
Shabanou hopen we op te lossen door
haar dit najaar een nestje te laten
krijgen en als het lukt een dochtertje
te laten houden.
 

In diezelfde week dat we onze Murray
verloren, arriveerde ook ons nieuwe
hondje vanuit Hongarije. De kleine
Polly was nog leuker, mooier, schat
tiger, kleiner, gehoorzamer, levendi
ger dan dat we hadden durven dro
men. Polly is een Pumi evenals onze
allereerste, Urszi uit 1982, en als onze
huidige, Pici uit 1997. Zij en haar
Kuvaszvriendin Eesz zijn erg zorg
zaam voor onze kittens en zorgen
zelfs nog voor de schone broeken van
de kittens lang nadat de poezenmoe
ders besloten hebben dat hun grut de
kattenbakken wel kunnen gebruiken.
Pici en Eesz zijn inmiddels op leeftijd
en het is pijnlijk te zien dat ze ouder
domsproblemen krijgen. Pici is hard
horend, ziet het allemaal niet meer zo
goed en gebruikt medicatie tegen ge
wrichtsproblemen. Eesz ging tot vo
rige week nog als een speer tot er een
hond in het bos erg hard tegen haar
aanknalde. Beide honden deden tot
voor kort, ondanks hun leeftijd van
resp. dertien voor de kleine Pici en elf
voor de grote Eesz, nog mee aan ve

teranenbehendigheid. Het zou gewel
dig zijn wanneer ze na de zomerstop
daar weer aan kunnen meedoen. De
honden van dat groepje zijn al vele
jaren samen en het voelt als familie.
 
Met de kleine Polly wordt natuurlijk
ook flink getraind; ik doe met haar de
puppycursus en in en om huis probeer
ik haar te leren een brave rustige Pumi
te worden. Toen ze hier eind mei ar
riveerde was het wel meteen gedaan
met de rust. Een Pumi is namelijk alles
behalve een rustige hond en alle kat
ten waren allesbehalve gecharmeerd
van haar. De kittens van toen bijna
drie maanden oud zagen er als eersten
mogelijkheden met haar. De twee
katertjes die wat langer bleven, den
ken inmiddels vast dat Polly een
krullerig zusje is. De reden dat een
katertje wat langer blijft, is omdat de
introductie van zijn a.s. Somalibroer
tje met de hond des huizes moeizaam
verloopt. Deze extra maand oefenen
in de omgang met honden zou wel
eens bijzonder gunstig kunnen uit
pakken. Van de volwassen katten
gaan de nog jonge katers Zagato en
Jack het leukst om met het pupje.
Wanneer de kittens verhuisd zijn, kan
Polly overschakelen naar deze grote
re vriendjes. We hopen zo dat zij, net
als haar voorgangsters, een zorgzaam
natuurtje ontwikkelt en te zijner tijd
de moederpoezen hier kan bijstaan
met het ontlasten van de kittens. Nu
zijn de poezen nog niet echt gechar
meerd van haar, een flinke haal over
haar neus is daar het bewijs van, maar
ze oefent al wel, een beetje, met het
wegwerken van wat in de kattenbak
ken hoort… Ze is nog zo klein dat ze
door de kier van de deur waarachter
de kattenbakken staan, kan en zo af
en toe trakteert zij zichzelf op een
‘snack’.
 
Wordt vervolgd...
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Detrevande’s Crazy Lil’ Thing

Seniliteit bij bejaar
de katten
 
door Monique Beekmans
 
Op de Felcandag 2009 sprak professor
Danièlle Gunn-More van de Universi
teit van Edinburgh over de cognitieve
problemen bij ouder wordende katten.
Dankzij de steeds verbeterde voeding
en medische zorg is de gemiddelde le
vensverwachting van katten in de afge
lopen tien jaar in Amerika met 15%
toegenomen. Helaas hoort bij deze leef
tijdstoename ook een toename van
leeftijdgerelateerde problemen,
waaronder gedragsveranderingen en
seniliteit. 
Wanneer na uitgebreid onderzoek
geen onderliggende oorzaak is vast
gesteld voor de gedragsverandering,
dan kan gedacht worden aan CDS
(Cognitive Dysfunctic Syndrome).
De meest herkenbare symptomen zijn
tijd- en plaatsdesoriëntatie, om
gangsveranderingen met gezinsleden,
veranderingen in de slaapcyclussen,
onzindelijkheid en ongepaste vocali
satie (meestal luid en langdurig
schreeuwen ’s nachts).
 
Recente studies suggereren dat zo'n
28% van de katten in de leeftijdsklas
se van 11 tot 14 jaar, tenminste één
van de voorgenoemde ouderdomge
relateerde problemen ontwikkelen.
Dit percentage stijgt naar 50% bij
katten ouder dan 15 jaar.
 
De oorzaak van CDS is nog niet be
kend, maar het is wel duidelijk dat een
verslechterde doorbloeding van de
hersenen en schade door vrije radica
len hierin een grote rol spelen.
Een dieet dat de vrije radicalen tegen
gaat (voedsel verrijkt met anti-oxi
danten, vitamine A, B (met name BI
2) C en E, betacaroteen en essentiële
vetzuren (Omega3) wordt veel gezien
als een belangrijk therapie onderdeel,
eveneens het stimuleren van de her Purrkins Ras Khanzira Lafache (Ramsey)

Waarom katten
spinnen...
Hoe katten spinnen is nog steeds een
raadsel, maar waarom ze het doen
menen we wel te weten. Omdat ze
tevreden zijn. Maar katten spinnen
ook als ze bang zijn, pijn lijden, baren
of ernstig gekwetst werden. Volgens
Amerikaanse wetenschappers spin
nen katten omdat het hen geneest.

 De vraag ‘Waarom spinnen poezen’
is al eeuwen oud, maar heeft nog
steeds geen bevredigend antwoord
gevonden. Net als de vraag hoe katten
spinnen. Sommigen denken dat het
karakteristieke geluid afkomstig is
van twee membraanplooien achter
het strottenhoofd, de valse stemban
den. Anderen opperen dat het gepro
duceerd wordt door bloed in een
grote ader, waarvan de vibratie door
de luchtpijp wordt versterkt.

Voor katten is er nog geen geregi
streerd medicijn ter behandeling van
CDS. Wel worden met wisselend
succes een aantal ongeregistreerde
medicijnen (Pfizer Selgian®, Inter
vetVivitonin® en Merial Fitergol®)
voorgeschreven. Op de website van
Feline Advisory Bureau (www.fab
cats.org) zijn diverse publicaties te
vinden van professor Danièlle Gun
n-More over de ouderwordende kat
en de daarbij behorende problemen.

senactiviteit door interessante spelle
tjes en (gepaste) lichaamsbeweging.
 
Een Amerikaans onderzoek met
honden van 6 jaar en ouder met CDS
problemen toont aan dat deze aanpak
vrij snel goede resultaten biedt. Een
deel van de onderzoeksgroep kreeg
extra hersenstimulatie door leuk
speelgoed, actieve spelletjes en wan
delingen in combinatie met een dieet
dat verrijkt was met Aktivait® (een
mix van deze vetzuren, vitamines en
mineralen). Al na slechts twee maan
den werd een duidelijk merkbare ge
dragsverbetering waargenomen. Zo
nam de sociale interactie toe, terwijl
de desoriëntatie en onzindelijkheid af
namen. Helaas is deze formule van
supplementen niet één op één te ge
bruiken voor katten. Er is inmiddels
wel een variant van Aktivait® voor
katten op de markt gebracht, maar de
werking hiervan is nog niet aange
toond. In een vergelijkbaar onder
zoek onder katten van 7 tot 17 jaar
werden katten op een dieet gezet van
speciaal seniorenvoeding (Nestlé Pu
rina Pro Plan Age 7+) verrijkt met
anti-oxidanten, vitamine E en (5-ca
roteen, essentiële vetzuren Omega 3
ei 6 en witlof (bevat prebiotica Inuli
ne).
 
De katten met het verrijkte dieet ble
ken na een vijfjaar durend onderzoek
aanzienlijk langer en in betere ge
zondheid te leven dan de katten die
niet het verrijkte dieet kregen. Helaas
is ook gebleken dat bij katten in een
gevorderd stadium van CDS iedere
verandering, dus ook een verandering
in dieet, door verhoogde stresslevels
tot een negatief effect leidt. Daarom
moet bij deze katten voorzichtigheid
worden betracht en de veranderingen
tot een minimum beperkt worden.
Feromonen-sprays zoals Feliway
kunnen helpen de stress te verminde
ren. In sommige gevallen kan een
verkleining van de leefomgeving (bij
voorbeeld tot één kamer) meer veilig
heid en dus een stressverlaging bie
den. Ook de toegankelijkheid van de
leefomgeving moet daarbij bekeken
worden. Het zou kunnen dat bewe
gingspijn (door bijvoorbeeld artritis)
de oorzaak is van onzindelijkheid.
Een lagere kattenbakrand en een fij
ner grit zouden in dat geval al een
verbetering kunnen zijn!
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Purkkins Ras Khanzira's Lion (Romeo)

Silfescian

SOMALI’S & ABESSIJNEN  IN WILDKLEUR, SORREL & ZILVER
Huibert en Suzan Meijer
Bloemertstraat 14, 2011 JP  Haarlem
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 Medewerkers van het  Fauna Com
munications Research Institute (F
CRI) denken nu de belangrijkste
functie van het spinnen - naast het
uiten van tevredenheid - te hebben
ontdekt.  De resultaten sluiten aan bij
de volkswijsheid dat katten snel gene
zen en bij de veterinaire ervaring dat
gebroken kattenbotten veel makkelij
ker te zetten zijn dan gebroken hon
denbeenderen. Volgens medewerkers
van het FCRI genezen katten zo snel
dankzij hun spinnen.
 
Deze hypothese ontstond toen zij
twee puzzelstukjes bij elkaar legden
en deze wonderwel in elkaar leken te
passen. De laatste jaren is onderzoek

onder de aandacht gekomen dat erop
lijkt te wijzen dat menselijke botten
steviger worden als ze worden bloot
gesteld aan trillingen met een fre
quentie van 20-50 Hz.. Blootstelling
aan laag frequente trillingen zou
pijnverlichting en andere helende
voordelen brengen, iets wat bij acute
en chronische pijnlijders werd vastge
steld.

 Met dit in het achterhoofd, besloten
medewerkers van het FCRI de opna
mes van katten en andere katachtigen
die in het kader van het onderzoek
naar dierlijke communicatiesystemen
werden verzameld, opnieuw te onder
zoeken. Zij beschikken niet alleen
over talloze opnames van het gespin
van huiskatten, maar hebben ook het
wellustige brommen van poema’s,
jacht- en andere luipaarden, leeuwen
en ocelots in hun archief zitten. (Van
de grote katachtigen, spint alleen de
tijger niet.)

 Daaruit bleek dat het gespin van de
huiskat grotendeels bestaat uit trillin
gen van 23-30 Hz. Bij de grotere kat
ten valt het gespin binnen de reeks van

20-50Hz, en worden soms uitschieters
gemeten tot 140 Hz. Precies wat vol
gens de medische proeven een gene
zende werking zou hebben.

 Hoewel er geen gemakkelijke manier
is om deze hypothese aan verdere
toetsing te onderwerpen - een kat die
niet kan spinnen is niet makkelijk te
vinden - hebben de onderzoekers toch
nog een verhaal gevonden dat hun
ideeën steunt. In 1973 vertelde een
zekere dr. Cook hoe een stervende
poes die niet meer kon ademen, plots
weer naar adem hapt nadat ze begon
te spinnen. Dit Lazarus-verhaal en de
hoopgevende resultaten van onder
zoek naar de helende effecten van
laagfrequente trillingen lijken er in
elk geval op te wijzen dat het idee dat
katten over een zelf-helend mechanis
me beschikken, nog zo gek niet is. En
dat het zich in zulk een gezellige vorm
manifesteert, is leuk meegenomen.
 
(bron poezenweide.nl)
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De 2,5-jarige kat heeft speciale bioni
sche protheses gekregen, die hij kan
gebruiken als z'n echte pootjes.  Die
renarts Fitzpatrick ontwikkelde - in
samenwerking met wetenschappers
van UCL -  's werelds eerste 'exopro
these'. Deze exoprothese bestaat uit
een geïmplanteerde metalen flens met
een uitstekende metalen pen. Het bot
en de huid van Oscar groeien zonder
complicaties het implantaat in, waar
door een kunstmatig bot ontstaat en
het implantaat niet door het lichaam
wordt afgestoten. Aan het implantaat
werden speciale ontwikkelde voetjes

Kat krijgt bijzondere
prothese
LONDEN - Een Engelse kat heeft als
eerste ter wereld zogenaamde bioni
sche protheses gekregen. Oscar ver
loor zijn voetjes toen een maaimachi
ne over zijn achterpoten heen reed,
terwijl hij een dutje deed in een veld.
Nu kan hij weer net goed lopen en
springen als zijn soortgenoten.

bevestigd.Door deze revolutionaire
techniek kunnen alle bewegingen die
Oscar maakt overgebracht worden
op de prothese. Zijn eigenaren
moesten bijna 5.000 euro neerleggen
voor de operatie.

Dit is ook goed nieuws voor mensen.
Chirurg Noel Fitzpatrick, die de
operatie uitvoerde, denkt dat de
combinatie van biologie en techniek
ook voor mensen met geamputeerde
ledematen van grote betekenis kan
zijn.

Kat loopt 3000 kilo
meter naar zijn
baasje
Liska (Rusland) - Het is bekend dat
katten hun huis terug kunnen vinden,
maar de Russische kat Karim maak

Foto: Jos Schuurman

bron: BBC

KATTEBELLETJES
 

Nertsenfokkerijen
moeten voor 2024
dicht!
Den Haag, 16 juni - De Tweede
Kamer steunt het wetsvoorstel om
alle nertsenfokkerijen in 2024 te slui
ten. Vorig jaar ging de Kamer al ak
koord met een plan om nertsenfok
kers tot 2018 de tijd te geven hun
bedrijf af te bouwen. Ook in de Eerste
Kamer bleek vervolgens een meerder
heid te zijn voor een nertsenfokver
bod, maar met name de Eerste Ka
merfractie van de ChristenUnie wilde
wel een langere afbouwperiode. De
initiatiefnemers van het voorstel Van
Velzen (SP) en Waalkens (PvdA)
hebben daarop de overgangsperiode
voor de nertsenfokkers met zes jaar
verlengd. Naast SP en PvdA steunen
ook PVV, D66, GroenLinks en Partij
voor de Dieren het wetsvoorstel.
 
Bont voor Dieren betreurt het uiter
aard zeer, dat de afbouwtermijn met
zes jaar verlengd moest worden ge
zien de vele extra nertsen die dit het
leven kost, maar is wel blij dat dit op
termijn een definitief einde van deze
sector betekent.

De Nederlandse bevolking is in grote
meerderheid vóór een verbod; Bont
voor Dieren vindt het verheugend dat
die wens breed door de politiek is
gehonoreerd.

Ruim 260.000 zee
honden gered!
21 juni 2010 - De jaarlijkse commer
ciële zeehondenjacht in Canada sloot
dit jaar officieel op 14 juni om acht
uur ’s avonds. De Canadese overheid

had voor 2010 een quotum gesteld op
330.000 dieren die mochten worden
afgeslacht. Echter, het aantal zeehon
den dat werkelijk is gedood bedroeg
66.509. Dit is het laagste aantal sinds
1995. Vorig jaar werden er 72.000
dieren doodgeknuppeld – ook aan
zienlijk minder dan het quotum.

Een belangrijke reden voor de enor
me daling in het aantal afgeslachte
dieren is het importverbod op zee
hondenbont dat de Europese Unie –
in navolging van België en Neder
land – vorig jaar afkondigde. De prijs
van zeehondenbont is daardoor ge
kelderd, zodat het voor jagers niet
meer de moeite waard is om het ijs op
te gaan. Er is zelfs gerapporteerd dat
zeehondenhuiden het water in zijn
gegooid omdat er geen vraag meer
naar was. Zoals een zeehondenjager
in de media verklaarde: ‘Het is een
ramp, ongelooflijk, het is de eerste
keer dat dit ooit is gebeurd.'

Uiteraard gaat Bont voor Dieren
door met campagnevoeren tegen deze
gruwelijke jacht totdat elke zeehond
veilig is. Teken op www.bontvoordie
ren.nl de petitie tegen de zeehondenjacht!
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richt op de mond en tanden van onder
meer honden, katten, konijnen en
cavia's.  Knaake: "Mensen besteden
meer en meer aandacht aan hun huis
dier.  Voorheen werd alleen gezegd
dat het dier uit de bek stonk. Nu
wordt gekeken waar het probleem
vandaan komt en wat men eraan kan
laten doen".  

Beugels voor uw
kat??
Kiespijn, ontstoken tandvlees en
gaatjes in tanden bij huisdieren beho
ren tot de verleden tijd. Uiteraard is
het geven van juiste voeding essentieel
voor het gebit van uw kat (zie bv.
artikel in de vorige editie van Ras
kan).  Maar als het dan toch nog mis
zou gaan, kan er heel wat aan de
mondverzorging van uw kat gedaan
worden. 
 
Zo runt tandheelkundig dierenarts
Frans Knaake sinds 2006 een eigen
praktijk in Den Haag en in Veterinair
Specialistisch Centrum De Wagen
renk in Wageningen, uitsluitend ge

 
Volgens de Haagse veterinaire tand
heelkundige komen tandvleesontste
kingen het meeste voor. "Maar we
krijgen ook veel dieren met afgebro
ken kiezen, gaatjes en heel scheve
tanden. Dit kan zo pijnlijk zijn dat we
besluiten een beugel te maken. Maar
ik weiger dat te doen om esthetische
redenen zoals bijvoorbeeld voor een
katten- of hondenshow.
 
De kosten voor een behandeling va
riëren nogal. "Een gaatje vullen komt
rond de 90 euro. Het is wel zo dat voor
alles het dier onder narcose moet,
anders hou ik geen vingers over. Een
beugel is uiteraard een kostbare aan
gelegenheid, zeker ergens tussen de
800 en 1000 euro", aldus Knaake. (b
ron telegraaf.nl en tandheelkundigdie
renarts.nl)

te het wel heel bont. Hij liep 3.000
kilometer naar zijn baasje, nadat die
was verhuisd.
 
Twee jaar geleden verhuisde Ravila
Hairova vanuit Gullistan in Oezbe
kistan naar het Russische Liska, een
dikke 3.000 kilometer verderop. Haar
kat liet ze achter bij de buren, omdat
ze vreesde dat die niet aan een nieuwe
omgeving kon wennen.  Dat bleek
echter niet te kloppen. Karim miste
zijn baasje blijkbaar zo dat hij naar
haar op zoek is gegaan.
 
Onlangs vond Ravila haar kat sterk
vermagerd voor haar deur, terwijl hij
op haar zat te wachten. Door een
litteken op zijn staart wist ze dat het
haar huisdier wel moest zijn.  Twee
jaar geleden was Karim weggelopen
in Oezbekistan. Ravila en haar man
Rev hadden de hoop al opgegeven dat
het beestje ooit nog op zou duiken. 
Tijdens zijn tocht moet de kat drie
landsgrenzen overgestoken zijn. Hij
stelt experts voor een raadsel.
 
Nu is de kat gelukkig. "Hij is nu erg
blij, net als wij. Ik heb geen idee hoe
hij ons heeft gevonden, maar we zijn
erg blij dat het hem gelukt is," zegt
Ravila tegen The Sun.

Onderzoek: meer
derheid Nederlan
ders weegt dieren
welzijn mee in stem
Den Haag, juni 2010 – Een ruime
meerderheid van de kiezers (67,2%)
liet dierenwelzijn meewegen in haar
stem van 9 juni jongstleden. Tevreden
over het dierenwelzijnsbeleid de afge
lopen kabinetsperiode is men niet: het
gemiddelde rapportcijfer voor Balke

nende IV is een 5,5. Dat blijkt uit een
opiniepeiling van CenterData onder
2100 Nederlanders in opdracht van
23 Nederlandse dierenbeschermings
organisaties, verenigd in CDON
(Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties
Nederland).
 
Het lange afstandstransport van vee
is volgens de kiezers het dierenwel
zijnsprobleem dat het snelst moet
worden opgelost. De resultaten be
vestigen, aldus CDON, dat dieren
welzijn een belangrijk thema is voor
het Nederlandse publiek en dat dus
ook álle politieke partijen aan de slag
moeten met dit onderwerp. Van de
2100 respondenten geeft 67,2% aan
dierenwelzijn in meer of mindere
mate mee te laten wegen in hun stem.
Slechts 0,9% van de kiezers geeft aan
zijn of haar stem uit te brengen op de
Partij voor de Dieren. 7,7% zegt op
GroenLinks te zullen stemmen.
Daarnaast vindt een derde van de
kiezers het redelijk belangrijk (27,1%)
tot heel erg belangrijk (5,2%) dat
politieke partijen standpunten over
dierenwelzijn opnemen in hun pro
gramma. Een minderheid van 9,1%
vindt dit helemaal niet belangrijk.
 
Het dierenwelzijnsbeleid van Balken
ende IV krijgt als gemiddeld cijfer van
alle kiezers een 5,5. Dierenwelzijns
problemen die, volgens de kiezers,
door een volgend kabinet met voor
rang moeten worden opgelost zijn het
lange afstandstransport van vee, kort
daarop gevolgd door de consumptie
van foie gras (ganzenlever) en het
stoppen van nertsenfokkerijen.

F.A.C. Knaake, tandheelkundig dierenarts
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Aby en vis

Als het aan de kat
lag… kocht ze vis!
door Myra Rooselaar  
 
Het is niets nieuws: vis eten is gezond.
Maar geldt dat ook voor onze
katten?
 
Hoewel de meeste katten dol zijn op
de geur en smaak van vis, duidt
niets erop dat vis een natuurlijk on
derdeel zou vormen van het dieet van
onze gedomesticeerde kat. Duidelijk
is dat het de geur is die vis zo aantrek
kelijk maakt voor de kat en die wel
licht een instinctieve behoeft in ze
wakker maakt, best te vergelijken met
de menselijke behoefte aan vet en
gebakken voedsel...
 
Is vis een natuurlijk onderdeel van een
kattendieet? 
 
Daar kunnen we kort op antwoor
den: NEE!   In recent onderzoek is
nagegaan waaruit het dieet van de
voorouders van de huiskat - de Euro
pese wilde kat of boskat ((felis silves
tris silvestris), de Aziatische steppe
kat (felis silvestris ornata) en de Afri
kaanse wilde kat (felis silvestris lybi
ca) - bestond. Geen van deze 3 sub
soorten at vis! Zelfs bij uitbreiding
van de soorten zien we dat
slechts één van hen – de oerwoud kat
(felis chaus) – die hoofdzakelijk op

knaagdieren jaagt, af en toe vis eet. 
Geen enkel ander soort doet dit!
 
Vers of ingeblikt
 
Het te veel geven van ingeblikte vis
soorten (zoals tonijn) of het hoofdza
kelijk voeren van allerlei soorten vis
aan uw kat, kunnen zelfs schadelijk
zijn en leiden tot “geel vet ziekte” (een
ontsteking van het vetweefsel door
het gemis aan vitamine E).  Daar
naast zit er in ingeblikte vis veel zout,
wat ook slecht is voor de kat.
 
Maar wees gerust, af en toe het dieet
van uw kat aanvullen met een portie
vis (gekookt of rauw) is helemaal
prima. Met name soorten als zoutwa
ter heilbot en zoetwater regenboogfo
rel zijn bijzonder adequaat voor wat
betreft alle essentiële amino-, en vet
zuren. Echter, visvlees lijkt een te laag
gehalte van sporenelementen te be
vatten zoals ijzer, zink, koper en
mangaan, waardoor visvlees uitein
delijk toch een slechte keus blijkt als
basis van een kattendieet, aangezien
er een onredelijke hoeveelheid sup
plementen zou moeten worden toege
voegd. 
 
Conclusie
 
Al hebben onze kattenvrienden echt
wel een smaak ontwikkeld voor alles
wat visachtig smaakt, is vis in feite
geen natuurlijk voedsel voor hen.
 Dat katten niet alleen eten wat goed
voor ze is, maar ook bepaalde smaak
voorkeuren ontwikkelen, staat als
een paal boven water. Elke dag in
huishoudens over de hele wereld ge
draagt de carnivore kat zich heel erg
als een omnivoor, steelt eierkoeken,
knabbelt aan groenten en fruit en eet
zelfs dingen die gevaarlijk voor ze zijn

zoals tomaten en chocolade!
 
Katteneigenaren moeten zich realise
ren dat ze hun kat uiteindelijk geen
plezier doen door vis te voeren als de
hoofdmoot van hun dieet. Alleen vis
voeren - rauw, gekookt, of ingeblikt
-  zal uiteindelijk een nutritionele te
kortkoming veroorzaken, wat op zijn
beurt uiteindelijk voor een serieuze
ziekte zal zorgen. Vis kan, maar dan
alleen als een traktatie of om een
zieke kat over te halen tot eten. Of om
te mengen met met voor de kat min
der smakelijke, maar wel gezonde
voeding zoals gemalen vlees en bot
ten.
 
Verder dan dat is het verhaal kat en
vis een fabeltje. 
 
bron: www.felinefuture.com & forum na
tuurlijke voeding

DingDing gelooft in (verse) Omega 3!

Heeft u
voedingstips?
Dat katten kieskeurig zijn ervaren we
allen dagelijks. Bij Raskan zijn we al
tijd geïnteresseerd in uw voedingstips.
 
Wat eten uw katten graag?  Wat is uw
ervaring bij bepaalde soorten voeding?
 
 
Heeft u meegemaakt dat een veranderd
eetpatroon actief heeft bijgedragen tot
vermindering of zelfs genezing van
kwaaltjes en ziektes?
 
Wij leren graag van uw ervaringen en
delen de succesverhalen met de andere
liefhebbers.  Stuur uw verhaal naar 
redactie@raskan.nl.  
 
Alvast heel hartelijk bedankt!
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Onze lieve Braecy
door Helga Bruggink
 
 
In de vroege herfst van 2009 kwam
onze Braecy bij ons op de boerderij
wonen. Om helemaal volledig te zijn
hebben wij met Suzan en Huibert van
Silfescian Cattery aan katerruil ge
daan. Wij hadden allebei een katertje
die heel bijzonder was, maar nog niet
besproken. Onze sorrel/zilveren kater
Cool Charm was eigenlijk toe aan
beëindiging van zijn actieve (dek)ka
ter periode en een zwart/zilver man
netje zou wel heel leuk zijn.
 
Ook Suzan en Huibert vonden ons
mannetje Van Doekosjka’s Spring
Jumper wel zo bijzonder dat ze – al
hoewel ze dat eerst niet van plan
waren – toch voor zijn charmes be
zweken. In Jumper (nu Jumpin’ Jack
genaamd) herkenden ze heel veel
dierbare dieren die hen ontvallen
waren. Ja, en dan wordt het moeilijk
om nee te zeggen en die kans voorbij
te laten gaan.
 
Toen wij Braecy in Haarlem ophaal
den, heb ik onderweg even mijn op
rechte twijfels gehad. Onafgebroken
gilde Braecy de hele weg van Haarlem
tot bij ons in de Gelderse Achter
hoek. Gelukkig werd hij rustiger toen
hij thuis lekker geknuffeld werd en
onze oudere dieren zich over de kleine
man ontfermden.
 
Hij werd gewassen en geknuffeld en
hij mocht zelfs bij Charm, onze lieve
katervader “drinken”. Vooral ook de
grote buitenren met ECHTE muizen
en vruchtenbomen en spannende
struiken was een feest voor hem. Hij
maakte kennis met fazanten, uilen en
roofvogels, schapen, hazen en konij
nen en kwam tijd te kort om alles te
bekijken en ontdekken.
 

Onverwacht afscheid van onze knuffelbeer
en 'pratertje
Ik moet tot mijn grote verdriet melden dat, een paar weken nadat ik bovenstaand
stukje naar de redactie van Raskan heb gestuurd, op 27 juni 2010 onze lieve
Braecy overleden is. Hij is slechts één jaar en twee weken oud geworden. 
 
Het doet zo’n ontzettend veel pijn dit te moeten melden, want we kunnen en
willen het eigenlijk nog niet echt beseffen dat hij echt niet meer terug komt.
 
Braecy was zaterdag 26 juni wat sloom, maar het was warm weer, dus we dachten
dat hij daarom wat minder actief was. Zondagochtend de 27ste was hij echt ziek,
had hoge koorts, dus gingen we gelijk naar de dierenarts met hem. Die dacht dat
het een darmontsteking was, omdat hij ook diaree had.
 
Dus kreeg hij extra vocht toegediend en medicatie en dan zou hij snel opknappen
volgens de da.  Maar hij knapte niet op, hij werd alleen zieker. Toen zijn wij weer
snel met hem naar de da gegaan en die heeft hem opgenomen. In de praktijk van
de dierenarts is hij gestorven nog diezelfde middag.
 
Hoewel de dierenarts dacht dat Braecy een vergiftigde muis had gegeten, heb ik
toch sectie laten verrichten. Vergiftigde muizen kunnen namelijk sluipmoorde
naars voor katten zijn, maar als kattenliefhebber is het niet mogelijk te voorkomen
dat je kat een muis vangt en opeet. Uit de sectie bleek dat hij bloedvergiftiging
had en een ontstoken hartzakje en dat zijn borstkast helemaal vol zat met lymfe
vocht. We waren verbijsterd door die uitslag, want voor zaterdagavond hebben
we niets aan hem gemerkt.
 
We missen hem ontzettend en vooral het feit dat hij maar één jaar heeft mogen
worden doet zo’n pijn. Wij hopen dat hij over de Rainbow Bridge gelukkig is.

Op een avond was hij nog even buiten
met alle andere Somali’s toen ineens
“de boze buurkater” door het struik
gewas kwam geslopen. Gelijk was het
alarmfase 1 voor onze dieren. Cool
Charm, als enige stoere (grote) man
joeg alle dames naar binnen en postte
zich voor het gaas met dikke staart. 
Maar kleine Braecy liet zich niet naar
binnen jagen want hij was toch zeker
ook een kater. Charm pakte daarop
de kleine Braecy in zijn nekvelletje en
bracht hem bij de “tantes” die op hem
pasten. Gelukkig kwam het vrouwtje
om die dikke rode kater weg te jagen
en toen was de rust wedergekeerd.
 
Inmiddels is Charm gecastreerd en is
Braecy al weer een jaar oud. Drinken
bij Charm doet hij niet meer, maar
wel wordt hij liefdevol gewassen en
daarna wordt er een robbetje ge
stoeid. Waarbij Charm toch nog al
tijd wint, verschil moet er tenslotte
wezen.
 
Braecy “praat” nog steeds tegen ons,
hele verhalen kan hij vertellen en als
hij wil knuffelen, dan bespringt hij je
gewoon en protesteren helpt dan niet.

Dat “praten” heeft hij van zijn bijzon
dere vader Silfescian Tamaran Forse
ti.  Wij hopen dat Braecy binnenkort
bij een knappe Somali dame zijn
genen mag verspreiden. Hij is al druk
aan het oefenen .
 
In Braecy hebben wij een heerlijke
huisgenoot en vriend gevonden die
voor ons extra dierbaar is, omdat hij
een kind is van Shabanou van Hui
bert en Suzan en Shabanou is weer
een dochter van de kater Van Doe
kosjka’s Gothic Star en die is een
laatste zoon van onze oudste poes
Desteny. En zo is het kringetje weer
rond.
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Keurmeesters
Ireneusz  Pruchniak SOM ns, os
Jurgita  Gustaitiene SOM n, p, as
Leslie  Wal ABY n, o, p, SOM  a, o
SOM n - 05  Int. Champion Klasse PoesIC Korfavori Tresca Si Shirezah CAGCIB, BIV, BIS, 
FE.L06.SOM.003.3 Geb: 11-2-2006                         NOM S
Kisompa�s Casimiro (n) X Ch Silfescian Lazy Lizzy (n)
Fokk. Sofie de Lint.   Eig. Huibert en Suzan  Meijer.
SOM n - 07  Champion Klasse PoesCh Silfescian Yalena CACIB
NL.FE.L08.SOM.013.3 Geb: 15-8-2008
GIC Ilamos Niccolini(n) X IC Korfavori Tresca Si Shirezah (n)
Fokk. Suzan  Meijer-Miedema.Eig. Margaret de Koning
SOM n - 09  Open Klasse PoesAruna Lady Éowyn of Ithilien CAC
NL.FE.L09.SOM.004.3 Geb: 9-5-2009
IC Shibeli�s Gharib (n) X  Dakini Bhagini Shanti (ABY n)
Fokk.   /.   Eig. Lammijne  Redeker
SOM n - 12  Jeugdklasse 3 - 6 mnd PoesS* Framells Eldblomma                                     U1, 
SVERAKLO262588 Geb: 24-12-2009              BIS 3-6 MND 
IC S* All Inclusive Manaslu (n) X                    SPECIAL
GIC S* Framells Cayenne (o)
Fokk. Veronica  Framell.   Eig. Esther  Kooyman.
Ferox Fide Et Amore U2
NCT2010-6002 Geb: 21-1-2010
GIC Ilamos Niccolini (n) X  Channy Som de Kismayou (n)
Fokk.   /.   Eig. Esther  Kooyman.
SOM n - 04  Gr.Int Premior Klasse PoesGIP/GIC Unique Van Bois Le Duc                 CAPS, 
FE.L01.SOM.019.1 Geb: 26-12-2001           VETERANEN 1
GIP/EC Moonschea Sungold�s Firesong (SOM o)      NOM S
X  Lorenza Ravenna Tesoro Turco (n)
Fokk. R. v.d. Crommeacker.   Eig. Huibert en Suzan  Meijer.
SOM n - 08  Premior Klasse KaterPR Geromino-Indy Of Candymoor CAPIB
BEC2109674 Geb: 19-1-2007
WC* Scheriat-El-Bebir Ischtar (n) X GEC* Malindi von
Torremolinos (o)
Fokk. Bettina  Bauer.   Eig. J.  Workum-Visser
SOM n - 08  Premior Klasse PoesPR Isabella Ischia Amici di Lucino CAPIB, NOM, 
NRKV 2006-0549 Geb: 13-8-2006             BIS KP SPECIAL
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 KaterAruna Samwise Gamgee                      CAP, BIV, BIS, 
NL.FE.L09.SOM.004.2 Geb: 9-5-2009      BIS SPECIAL KK
IC Shibeli�s Gharib (n) X  Dakini Bhagini Shanti (ABY n)
Fokk. L.  Redeker.   Eig. Ester  Overman
Sweet Sensation�s Khayri  U2
NL.FE.L08.SOM.012.4 Geb: 10-9-2008
EC* Zucchero Gino Tesoro Turco (o) X  Isabella Ischia Amici di
Lugino (n)
Fokk.   /.   Eig. Piet & Mata de Haan
SOM a - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd KaterEragon of Oriental Light U1, NOM, 
09 2017 HKV Geb: 1-9-2009            BIS SPECIAL 6-9 MND
EC*Zucchero GinoTesoroTurco(o)X S*Litskattens Sofie (n)
Fokk. Heimke  Martel.   Eig. Margaret de Koning

Special 16-05-



SOM a - 12  Jeugdklasse 3 - 6 mnd PoesBurberry van het Gildenhuys U1, NOM, 
NE.FL.L10.SOM.001.4 Geb: 8-1-2010                     NOM S
Buddy von Diajo (p) X  Charlotte of Dewi Isthar (n)
Fokk.   /.   Eig. Jaqueline  Zeijlemaker
SOM a - 10  Kastratenklasse KaterNoël Banjer van Golgonda CAP
FE.L07.SOM.010.1 Geb: 22-12-2007
Geronimo-Indy of Cadymoor (n) X Ch Bambi v Golgonda
(ABY n) Fokk. J. de Heij.   Eig. J.  Workum-Visser
SOM o - 10  Kastratenklasse KaterSweet Sensation�s Kingston CAP, NOM, 
FE.L08.SOM.012.3 Geb: 10-9-2008                        NOM S
EC* Zucchero Gino Tesoro Turco (o) X  Isabella Ischia Amici
di Lugino (n) Fokk.   /.   Eig. Piet & Mata de Haan
SOM p - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd KaterAbleton van het Gildenhuys U1, NOM, 
NL.FE.L09.SOM.007.1 Geb: 4-9-2009                     NOM S
Buddy von Diajo (p) X  Charlotte of Dewi Isthar (n)
Fokk. Mw.J.Zeijlemaker- van Kampen.Eig. Ellen  Hollander
SOM ns - 06  Int. Premior Klasse KaterIP/Ch DK*Maverick of Timbavati CAGPIB, NOM, 
FD LO 143043 Geb: 12-8-2006                               NOM S
EC DK*Bijeto�s Effy von Silfer (ns) X  Feline on Fire of
Timbavati (o)
Fokk. Vibeke  Larsen.   Eig. Huibert en Suzan  Meijer.
SOM as - 09  Open Klasse PoesWalimain Milalan CAC
SRK LO 34752 Geb: 6-5-2009
IC* Katfifnatts Oliver Walimai (as) X  Graziella Walimain S
ze Svobody (os) Fokk. Tuuli  Saariaho.   Eig. Monica  Mees &
Zoe van Eldik
SOM os - 09  Open Klasse KaterVan Doekosjka�s Spring Jumper CAC, 
NL.FE.L09.SOM.002.2 Geb: 21-3-2009                   NOM S
Yo el Rey�s Cool Charme (os) X  Van Doekosjka�s Yara
Kathlena (os) Fokk. Helga  Bruggink-Pennekamp.   Eig.
Huibert en Suzan  Meijer.
SOM os - 09  Open Klasse PoesSilfescian Tara Mio Grace CAC, 
NL.FE.L08.002.3 Geb: 8-2-2008                              NOM S
Ch Maverick of Timbavati (ns) X GIC Unique Van Bois Le
Duc (n) F. Suzan  Meijer-Miedema.Eig. Charlotte  Lablans
ABY n - 01  Supreme Champion Klasse KaterSC Clarion LittleManTate of Detrevande     EP, BIV
NOM,                                            BEST OVER BEST SPECIALCFA 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 - 03  Gr.Int.Champion Klasse PoesGIC Gitachio�s Sweet Sally CACS
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 - 05  Int. Champion Klasse KaterIC Jethro�s Isra Kahlo     CAGCIB
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 - 05  Int. Champion Klasse PoesIC Jethro�s Rani JW CAGCIB
NL.FE.L09.ABY.002.1 Geb: 21-2-2009
IC Berenetto Banderas (n) X  Jethro�s Sinja Moça (n)
Fokk.   /.   Eig. Truska  Otte

2010 Alkmaar



ABY n - 09  Open Klasse PoesDetrevande�s Crazy Lil�Thing  CAC, NOM, 
MU.L09.ABY.013.2 Geb: 28-4-2009     BIS SPECIAL POES
GIC Clarion LittleManTate of Detrevande (n) X  Vildt Toshi
på Detrevande (n) Fokk.   /.   Eig. A.A.S. v. Elmpt
ABY n - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd PoesElishevah van de Oude Heekt               U1
NCT 2009-6471 Geb: 18-10-2009
IC* Kronhede Yildrim DK (n) X GIC Lady Scarlett van
Caracal (o) Fokk.   /.   Eig. Joop A.C. vd Berg.
ABY n - 04  Gr.Int Premior Klasse KaterGIP Lieverdan�s Nerus  CAPS
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 - 03  Gr.Int.Champion Klasse PoesGIC Jethro�s Frida Kahlo  CACS
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 p - 01  Supreme Champion Klasse Poes
SC Amy vd Meybas  EP
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.
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is geen echte schootkat, ze is meer een
'dweilkat'. Meestal ligt ze naast mijn
stoel op de houten vloer. Lekker uit
gerekt of juist compact in een soort
van meditatiehouding. Ze is ook een
'dijk' van een kat geworden, werkelijk
een grote dame met enorm sterke
poten. Het staafje Suprelorin zal daar
wel toe bijgedragen hebben. Enfin,
een femme fatale zeker wanneer ze
met omfloerste knijpogen naar je
kijkt. En dan is het te laat, je moet
gewoon wel smelten bij zo'n blik!
 
Luna, tja Luna. Superlatieven zijn
niet genoeg om haar te beschrijven.
Ik heb nog nooit een kat gehad met
zoveel levenslust als zij! Het lijkt wel
alsof ze in alles een spel ziet, ze sjouwt
met elk propje wat ze maar vindt, en
als je aangeeft 'zullen we spelen?' dan
is het hek van de dam. Ze heeft een
'speelgrom' in haar keel en die zet ze
dan op. Ze is de clown in huis, ze is
altijd gelukkig en dat weet ze ons op
de meest originele wijzen te tonen. We

 
De fratsen van Luna inspireren Diva
eens flink uit te pakken. Wanneer je
ze samen in de tuin ziet, hilarische
taferelen! Twee meiden van één vader
(Maverick, huisgenoot van Suzan en
Huibert Meijer), halfzusjes maar
zóoo verschillend! Diva is de bemin
nelijke rust zelve, tenzij ze uitgedaagd
wordt door Luna natuurlijk. Diva, de
schone geeft nog steeds een wel
komstmauwtje wanneer ze je ziet en
likt dan zachtjes aan je vingers. Diva

Berichtje van Luna
uit Zeist
door Ingeborg Schmidt
 
Het gaat super met Diva, Luna en
Kouzmine!!!! Luna is in juni vorig
jaar bij ons komen wonen en waar wij
gaan, gaan de katten (al geldt dat in
mindere mate voor onze zeventienja
rige Kouz). Onderling gaat het steeds
beter, het wordt dan ook steeds leu
ker.

liggen in een deuk wanneer ze achter
het water uit de tuinsproeier jaagt,
totaal niet bang om nat te worden!
 
Daarnaast bezit ze een welhaast on
werkelijke aanhankelijkheid, en ook
die weet ze steeds weer nieuw leven in
te blazen. Het begint al als je 's mor
gens uit je bed gaat stappen. Hup,
Luna komt in een hink-stap-sprong,
baf, boven op je: "Goedemooorgen'!
'Wat ben ik buiten zinnen van geluk
dat je er weer beeent.' 'Ik heb dan wel
de hele nacht bij je in bed vertoefd,
maar op de een of andere manier was
jij er niet helemaal bij, dat stemt mij
wel eens droevig omdat ik het niet
begrijp.' 'Maar goed, de dag ligt nu
toch echt voor ons, wat zullen we weer
een avonturen gaan beleven!'

 
Geen moment hetzelfde met Luna, en
als mijn man ook maar een voet rich
ting de bank zet, dan zit Luna al op
zijn schoot. Kortom, een heerlijk dier
om om je heen te hebben! Ondanks
de Suprelorin is Luna echter heel
slank, tanig een beetje de bouw van
Meef denk ik. En ze beweegt veel meer
dan Diva. Ze vindt alles goed, je kunt
haar lekker optillen en in welke hou
ding maakt niet uit, ze draait gewoon
met je mee. Luna geeft ook aan wan
neer ze uiterst tevreden is, dan ligt ze
uitgestrekt op bijvoorbeeld de bu
reaustoel, draait zich naar je toe en
dan moet er geknuffeld worden!

Diva (voorgrond) en Luna

Luna op schoot

Luna en Diva

Kouzmine

Uw kat hier?
Lijkt het u ook zo leuk om het verhaal
en foto's van UW KAT te delen met
andere liefhebbers?
 
Stuur dan een email berichtje, het ver
haal en hoge resolutie foto's naar re
dactie@raskan.nl.  
Niet langer twijfelen, gewoon doen!!
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