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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
Nancy Heij
Sleewijkstraat 19
1107 TS Amsterdam
tel: 020 697 60 14
email: secretariaat@raskan.nl
Taken: Voorlichting en kitteninformatie.
PENNINGMEESTER
Arnold Vermeulen
Ambonstraat 86
1782 SK Den Helder
tel: 0223 68 15 77
email: penningmeester@raskan.nl
Taken: Ledenadministratie, verzending
clubblad, homepage.
Lid.
Janie Workum
Bleekmeer 14
1705 BE Heerhugowaard
tel: 072 572 33 30
email: advertentie@raskan.nl
Taken: Portefeuillehouder redactieza-
ken.
Piet de Haan
Alexander Bellstraat 81
1972 RB IJmuiden
tel: 0255 513 182
email: stand@raskan.nl
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.

Beste Raskanners,
Alles lijkt erop dat dit kerstnummer bij u op tijd op de deurmat zal vallen.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor alle bijdrages in welke vorm dan ook. We hadden zoveel
kopij dat er zelfs aardig wat op de plank ligt voor het volgende nummer. Voor dat nummer krijgt
de redactie versterking in de persoon van Suzan Meijer, de trouwe lezers van dit blad vast wel
bekend. Met het programma waarmee dit blad tegenwoordig online wordt gemaakt, leren
omgaan, had heel wat voeten in de aarde maar dankzij wat tips en foefjes van Arnold Vermeulen
lijkt het erop dat zij aan een volgend nummer kan gaan meewerken.
De werkgroep Patella Luxatie, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie rasclubs voor
Abessijnen en Somali's en vertegenwoordigers van andere rassen, heeft zich ingespannen om de
testprocedure voor patella luxatie bij de a.s. fokdieren te verbeteren. Daarvoor is er veel overleg
geweest met deskundigen, veel vergaderd en het in dit nummer geplaatste protocol op pagina 19
is een van de resultaten hiervan. We hopen dat dit protocol een gunstige invloed heeft op de
betrouwbaarheid van dit onderzoek. Omdat dit alleen met de hand gedaan kan worden en dit
dus niet meetbaar is, blijken de visies op de kwaliteit van het kniegewricht van de verschillende
onderzoekers behoorlijk te verschillen. De stemming en zelfs de hormonale staat waarin het te
onderzoeken dier tijdens dit onderzoek verkeert, heeft invloed op de spanning van de pezen en
de spieren waardoor het gewricht helaas heel anders aanvoelt en beoordeeld kan worden.
In de veteranenhoek worden de aangemelde oudere Abessijnen en Somali's tegen de tijd dat hun
verjaardag in zicht komt, met dit heuglijke feit gefeliciteerd. Als u een Aby of Somali hebt die
ouder is dan tien jaar dan is uw kat ook van harte welkom voor een plekje in deze rubriek. Te
zijner tijd een foto of zelfs een verhaaltje erbij is helemaal leuk. Dan zetten we uw kat een keer
in het zonnetje. Hetzelfde stukje kan ook worden doorgeplaatst naar de site waardoor uw kat
nog langer kan schitteren.
De winter is nog maar net begonnen dus voor het volgende nummer zijn uw foto's en verhalen
in wintersfeer naast die van uw dieren onder minder winterse omstandigheden altijd welkom.

Prettige kerstdagen en veel plezier weer toegewenst met deze kleurrijke kersteditie van het
Raskanblad.

De Raskanredactie

Raskan Kerst 2009     3



 SORREL RULES
 
Nardi was precies alles wat we niet
wilden. Na de dood van onze wild
kleur kater Stratos vonden we het
leven zonder die oeruitvoering van de
Somaby niet compleet. Omdat er al
twee mannen in huis waren (drie als
je de tweepoter meerekent) leek het
ons wel aardig om ditmaal voor een
dametje te kiezen. De a.s. moeder was
al bekend, een fraaie warme wild
kleur. De beoogde papa woonde in
Hamburg, een sorrel variant voor de
broodnodige uitkruising. De dekking
verliep succesvol en daarna was het
de gebruikelijke twee maanden wach
ten op het resultaat. Wildkleur is
dominant, dus kat in het bakkie,
dachten we. Dat bleek wat overmoe
dig. Die donderse Duitser bleek wel
heel erg rood af te geven en na de
bevalling lagen er dan ook vijf kleine
sorreltjes in de wieg. Nergens een
wildkleur te bekennen. Bovendien
waren de twee poesjes die het nest rijk
was ook nog een korthaartjes en ik
ben nu eenmaal verslaafd aan pluim
staarten.

Om een lang verhaal kort te maken,
het werd dus weer een kerel en hij was
ROOD. Wildkleur moest dan in vre
desnaam maar wachten tot een vol
gende keer. Sorrel hadden we nog
niet, dus op zich was dat ook wel weer
leuk, al stond het niet echt op de ver
langlijst. We hadden zijn naam al
verzonnen, het zou Nardi Nocciola
worden. Nardi naar het Italiaanse
bedrijf dat onder andere fraaie op
voersets en stuurwielen voor auto’s
fabriceert en nocciola (hazelnoot) om
zijn kleur aan te duiden. Nu kwam de
moeilijke opdacht om te bepalen wie
van de drie aanwezige heren de echte

Nardi zou worden. Ze leken namelijk
als drie druppels water op elkaar. De
keuze werd iets makkelijker gemaakt
toen katertje nummer 1 zelf bepaalde
dat hij naar een gezin in Hoofddorp
wilde verhuizen. Toen waren er nog
maar twee, maar het heeft toch nog
geduurd tot het nest zeven weken oud
was voordat een van de heren me uit
mijn lijden verloste door zelf de
knoop door te hakken en de beslissing
maar voor me te nemen. De echte
Nardi was opgestaan. Het was de
middelste uit het nest.
Vanaf het moment dat Nardi in huis
kwam, was hij de koning van zijn
domein. De andere twee hadden niets
meer te vertellen en deze, wijze oude
ren die ze waren, lieten hem rustig in
de waan dat hij het middelpunt van
het heelal was. Eigenlijk vonden ze
hem wel gezellig, die kleine rode
druktemaker. En een druktemaker
was hij dat eerste jaar. Hij legde een
enorme dadendrang aan de dag en
eigenlijk was het huis nog te klein
voor hem. Hij wilde meer. Dat resul
teerde uiteindelijk in de vliegtocht
van drie zomers geleden waarover ik
vorig jaar al schreef, die hem makke
lijk fataal had kunnen worden. Na
een herstelperiode van drie maanden
bleek er nog geen einde gekomen aan
zijn territoriumdrang.

Dat eerste jaar was duidelijk gebleken
dat Nardi is een kat is die ruimte
nodig heeft en af en toe ook graag met
rust gelaten wil worden. Tijdens zijn
revalidatie was hij erg op gezelschap
en aandacht gesteld en betoonde zich
bijzonder aanhankelijk, maar daarna
werd hij anders. Ik ben gewend dat
mijn katten het liefst op mijn bed
slapen, maar hij verdween na de
avondsnack soms twee weken lang
iedere nacht naar de woonverdieping.
Ook overdag kon hij ronduit afstan
delijk zijn en liep soms zelfs voor me
weg. Op andere tijden nam hij je
daarentegen geheel in bezit en hoefde
je er niet aan te denken iets anders te
gaan doen dan exclusief met hem
vozen. Ik kon hem niet helemaal pei
len. De ene keer deed hij alsof je een
griezel was en de andere keer kon hij
niet genoeg van je krijgen. Wat een
vreemd dier, maar wel duidelijk een
tje met een heel eigen willetje.
Alles veranderde toen de twee oudste
katten overleden en er in hun plaats
twee dames kwamen. Zou het daar
aan gelegen hebben? Voelde Nardi
zich niet helemaal lekker in een volle
dig mannenhuishouden, of had hij
last van de puberteit? Hoe het ook zij,
Nardi vond beide meiden een aan
winst in zijn leven. Met zijn drie jaar
was hij opeens de nestor in huis en de

DE BENDE VAN DE VAN BOETZELAERLAAN VIII
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ochtends de deur opendoe met een
kreet op mijn schouder en rijdt dan
zielstevreden een kwartiertje mee.
Dan wil hij dat ik ga zitten en moet
hij op schoot, lekker achterwaarts
kopstoten geven, liefst twintig minu
ten, als het kan een half uur. Geweldig
als je net een kop thee in je hand hebt.
Daarna gaat hij weer een tijdje zijn
eigen gang, maar rond elf uur staat
hij voor de deur naar de trap, want
dan moet hij zijn andere vriendin
gezelschap gaan houden. De keren
dat hij bij mij slaapt ligt hij stijf tegen
mijn onderbenen aangedrukt en ver
roert zich de hele nacht niet. ’s Och
tends wil hij steevast mee naar de wc
en klimt daar op mijn schouder.
Zonder schouder kan de dag blijk
baar niet beginnen, maar waarom hij
het altijd persé daar wil doen is mij
een raadsel. We zullen maar aanne
men dat hij aan mijn fitness denkt,
want opstaan met zo’n gewicht op je
schouder vergt sterke beenspieren.
Nardi heeft nog een eigenaardigheid:
hij is dol op sneeuw. Nu hebben we
dat de laatste jaren bijzonder weinig
gezien hier aan de kust, maar in zijn
eerste jaar was het een paar keer raak
en heeft hij naar hartelust gedold in
dat witte goedje en deed zelfs dappere
pogingen een sneeuwman te maken.
Hopelijk heeft hij dit jaar meer geluk.
In de tuin is het natuurlijk nog veel

leuker dan op het balkon. Waar hij
echter totaal geen plezier aan beleefde
waren zijn vier kleine neefjes vorig
jaar. Dat vond hij maar lastpakjes en
ook een beetje eng, vooral Zoot die
heftig koerend achter hem aan kon
lopen en graag vriendjes wilde wor
den. Het katermoederschap is duide
lijk niet voor hem weggelegd. Slapen
kan hij in de meest schilderachtige
houdingen. Nu kunnen veel katten
dat, maar hij spant voor mij tot nu toe
de kroon. Ik zou een forse collage
kunnen maken van alle maffe slaap
standjes waarin ik hem met de came
ra heb betrapt.
Onnodig te zeggen dat we nooit spijt
gehad hebben dat Nardi bij ons is
komen wonen. Sterker nog, ik kan me
het leven zonder rooie niet meer
voorstellen. Hij heeft echt een beetje
de plaats van Stratos ingenomen als
topkat in huis. Soms noemen we hem
zelfs per ongeluk zo, zelfs al lijkt hij
maar in enkele opzichten op zijn illus
tere voorganger. En die kleur! Vooral
in de avondzon is zo’n sorrel vacht
adembenemend mooi! Maar ik moest
er echt daadwerkelijk met eentje leven
voordat ik dat besefte. De moraal van
dit verhaal? Verbreed je horizon,
neem eens een nieuwe kleur.
 
Rudolphine Eggink

werkelijke leider. Hij moet natuurlijk
gevoeld hebben dat de andere heren
hem voor het lapje hielden. Dat doen
die meiden natuurlijk ook, maar toch
anders. Zij zijn slimmer, maar hij is
veel sterker. Van hormonen heeft hij
niet half zoveel last als zij nu hij ver
lost is van een paar kleine maar vita
le onderdelen van zijn reproductieap
paraat. Bovendien was zijn territori
um ook nog eens uitgebreid omdat we
de benedenverdieping van ons huis
hadden kunnen kopen en hij nu drie
verdiepingen plus een tuin tot zijn
beschikking had. O die tuin, heerlijk
heid der heerlijkheden. Van een plek
waar hij een jaar daarvoor nog on
zacht geland was en poot en kaak had
gebroken werd het opeens een para
dijs waar je urenlang de wind door je
haren kon voelen strijken en allemaal
spannende luchtjes opsnuiven. Door
ervaring wijs geworden hadden we er
wel voor gezorgd dat de tuin degelijk
te rasteren en we laten de katten niet
zonder toezicht buiten. Maar deson
danks, wat een aanwinst!
Zolang Nea en Flavia nog niet samen
door één deur kunnen, is het territo
rium helaas weer wat beperkt omdat
er deuren dicht blijven. Nardi heeft
echter met verve de rol van go-bet
ween op zich genomen. Hij houdt van
zijn vrouwen en zorgt ervoor dat hij
met allebei ongeveer evenveel tijd
doorbrengt. Hij speelt met beide
graag, maar lijkt een lichte voorkeur
te hebben voor Flavia, met wie hij de
wildste spelletjes doet. Het strakke
roulatieschema dat we hanteren om
alle katten aan hun trekken te laten
komen lijkt voor hem heel goed te
werken. Hij heeft nooit meer last van
nukkigheid en als hij beneden heeft
geslapen springt hij altijd zodra ik ’s
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Over Dimmu:
Ze is graag buiten en laat zich niet
afschrikken door regen en sneeuw. Ze
klimt veel in bomen en rent over
daknokken om kauwen weg te jagen.
Verder is ze heel aanhankelijk en
wordt graag geknuffeld. Binnen
speelt ze met bontmuisjes die ze soms
ook aporteert vooral als ik achter
mijn computer zit. Het apporteren
houdt ze niet zolang vol als de gemid
delde hond.
 
Gerry Aikema

Mijn katten in de
sneeuw
Bij mij thuis wonen 2 poezen; een
Europese korthaar (grijze tijger) en
een Somali (wildkleur)
De Somali heet Dimmu skotta (IJs
lands voor donkere staart) , want ze
heeft een donkere streep in het mid
den van haar staart
Haar stamboeknaam Berbera of
Dewi Isthar. Ze is geboren op 22 april
2007.
Haar vader is Lugino di Angelo Rico
Amici en haar moeder is Coco Over-
nite sensation’s.
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AAllggeemmeennee   ll eeddeennvveerrggaaddeerr iinngg
Hierbij nodig ik alle leden en huisgenootleden uit tot het bijwonen van de

Algemene Leden Vergadering van Raskan.
Datum: 27 maart 2010

Plaats: De Hilt in Eemnes.
Aanvang: 13.30 uur, zaal open 13.15 uur.

1- Opening.
2- Vaststellen definitieve agenda.
3- Mededelingen en ingekomen stukken.
4- Notulen ALV Raskan d.d. 28 maart 2009, gepubliceerd in Raskan nr. 2 blz. 10. 
5- Jaarverslag secretaris.
6- Jaarverslag Penningmeester.
7- Verslag kascontrolecommissie.
8- Benoeming kascontrolecommissie.
9- Redactie.

10-Bestuursverkiezing:
Statutair aftredend: Nancy Heij en Janie Workum
Zij zijn beide niet herkiesbaar. Wij zoeken kandidaten die graag in het bestuur van Raskan  willen plaatsnemen,

de kandidaten kunnen zich melden bij de secretaris. 
11- Begroting.
12- Activiteiten.
13- Rondvraag.
14- Sluiting.

Nancy Heij, secretaris.

FFeell iikkaatt   sshhooww
16 mei 2010

Alkmaar
EExxtt rraa   BBeess tt   iinn   SShhooww

vveerrkk ii eezz iinngg   
AAbbeessss ii jjnneenn  eenn

SSoommaall ii eess
Schrijf op tijd in VOL = VOL

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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Ramsey overwint
suikerziekte
Door Myra Rooselaar
 
Onze Ramsey, wildkleur Somali en
zoon van Purrkin’s Ladykiller, ging
al 11 jaar fluitend en zonder zorgen
door zijn leven.  Zijn (tweeling)broer
Romeo en hij waren 1 jaar, toen ze
herplaatst moesten worden en zij
mij – na een strenge keuring - als
adoptiemoeder kozen.  Het waren
mijn eerste Somali’s en ik werd met
een stapelverliefd op dit niet alleen
prachtige mooie, maar vooral ook
ontzettend lieve ras.  Terwijl Romeo
al op vroege leeftijd last kreeg van
chronisch blaasgruis en hij uiteinde
lijk - na 10 heerlijke jaren samen – de
oneerlijke strijd tegen kanker heeft
verloren, zag Ramsey de dierenarts
alleen voor het jaarlijkse prikje.  
 
Omdat Ramsey zo ontzettend ver
drietig was na het overlijden van zijn
broer (we hoorden pas later dat we
eigenlijk de overleden Romeo aan
hem hadden moeten laten zien om de
verwerking makkelijker te maken),
hebben we na lang beraad besloten
een kitten in huis te nemen, om hem
weer op te vrolijken.  Toen ben ik me
eigenlijk pas goed in het ras gaan
verdiepen en waar we eerst een wild
kleur zochten, kwam ik op de site van
Silfescian Cats, waar mijn man en ik
gefascineerd werden door de uitstra

ling van de mooie zwart-zilvertjes.
Romeo vervangen kon toch niet en
een kitten in een volledig andere
kleurstellling leek de perfecte oplos
sing.
 
Gezien Romeo al jaren – op aanraden
van de dierenarts -  op een streng
speciaal blaasgruisdieet werd gezet,
moest Ramsey al die jaren mee op dat
dieet, omdat we niet altijd konden
bijhouden wie wat at.  Nadat Romeo
er niet meer was en we zicht hadden
op een nieuw kitten, zijn we op aan
raden van o.a. Suzan Meijer van Sil
fescian Cats overgegaan op vers voer.

 Omdat Rams al eerder met succes
een hele biefstuk van het aanrecht had
laten verdwijnen en bij de geur van
rookvlees trekjes vertoonde van
‘Hannibal the Cannibal’, hadden we
het vermoeden dat hij er wel voor zou
gaan.  Maar 10 jaar alleen maar
droogvoer kan je niet zo maar onge
daan maken en we moesten hem er
beetje bij beetje aan laten wennen.
 Na drie maanden was hij helemaal
over op vers voer en waar hij vroeger
nog wel eens overgaf, deed hij dat nu
helemaal niet meer en ook zijn vacht
werd steeds mooier.  
 
Maar een paar maanden nadat hij
gezelschap kreeg van niet een, maar
zelfs twee heerlijke kleine (Silfescian)
Somalische deugnieten (Ainstain,
zwart zilver katertje en Angelina, zijn
wildkleur zus die drie maanden na
initiële plaatsing bij een gastgezin,
herplaatst moest worden wegens al
lergieën), begon Ramsey plots erg
slecht te eten en ontzettend veel af te
vallen in korte tijd. Vele bezoeken aan
de dierenarts ten spijt, bleef het on
duidelijk wat het probleem was. Maar
dat er iets niet goed was, was duide
lijk. Ondanks de antibioticakuur die
hij via de dierenarts kreeg, bleef hij
slecht eten en ging hij zo erg achteruit
dat we hem weken met een pipet
voederden, in de slechtste tijd zelfs om
de drie uur, om ervoor te zorgen dat
hij toch voldoende voedsel binnen
kreeg.  Na vele onderzoeken, waar
onder een buik echo, bleek dat er
wellicht iets mis kon zijn met zijn al
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alvleesklier.  Hij werd behandeld met
(katten) prednison, via een prik bij de
dierenarts, omdat we niet nog meer
stress wilden geven door het toedie
nen met een pil.  Het leek langzamer
hand wel beter met hem te gaan, hij
at weer, maar na een paar weken ging
het weer mis.  Hij stopte met eten en
ging gillend achteruit; zijn ruggegraat
was heel goed voelbaar en hij verloor
spierweefsel en werd steeds slomer.
Weer naar de dierenarts, die uiteinde
lijk suikerziekte vaststelde.  Daar
stonden we van te kijken, want eerde
re testen waren negatief, maar kenne
lijk kan in een aantal zeldzame geval
len prednison dit als bijwerking heb
ben.  Het is nog steeds onduidelijk of
de alvleesklier of de prednison de
boosdoener was, maar dat hij suiker
ziekte heeft, staat als een paal boven
water.
 
Gelukkig is suikerziekte meestal goed
te behandelen bij katten, als je maar
een regelmatig leven leidt.  Want je
moet de kat twee maal per dag op
vaste tijden een prikje geven en hij
moet regelmatig eten.  Het prikken
op zich gaat prima, de dierenarts
heeft het uitgebreid voorgedaan en
omdat het onderhuids is, in het nek
vel, is het niet eng.  Hij laat het ook
goed toe, waarschijnlijk omdat hij
daarna wat kattenkorrels van ons
krijgt…Mijn man, die ’s ochtends
meestal thuis werkt, prikt hem ’s
ochtends rond 10 uur en ik ’s avonds
rond 22u.  Omdat je een uur speling

dat hoort bij suikerziekte.  We hopen
dat we snel de juiste afstelling vinden,
zodat zijn lichaam verder in balans
komt.  Wij hebben ook het geluk een
fijne buurvrouw te hebben, die bereid
is om – als wij er niet zijn – hem zijn
spuitje te geven.  Ook zou er een
dienst via de dierenarts zijjn die hier
bij kan helpen, maar die hebben wij
nog niet uitgeprobeerd.
 
Ramsey, onze behoorlijk grote kater,
heeft op zijn dieptepunt slechts 4,7 kg
gewogen, hij was echt een wandelend,
zelfs wankelend skelet, met een heel
mager ruggetje, maar we hebben hem
gelukkig weer naar de 5,6 kg gekre
gen.  En zoals te zien op bijgaande
foto heeft hij het prima naar zijn zin,
zo op zijn eigen stoeltje.  En met de
twee kleintjes en Ramsey gaat het ook
perfect: hij is de patriarch en de klein
tjes rollebollen constant over elkaar
heen.  En als Ramsey zich niet lekker
voelt, gaat Ainstain naast hem liggen,
heel aandoenlijk.
 
We hopen snel de juiste afstelling van
insuline te hebben en nog vele jaren
van dit heerlijke drietal te mogen ge
nieten.
 
 
Myra

hebt wanneer je prikt(eerder of later)
kan je er rekening mee houden als je
een dag eerder wegmoet of later
thuiskomt.  Eerst moesten we zijn
bloed om de paar dagen laten prik
ken, nu doen we het om de paar
weken.   We zijn begonnen met 3
eenheden insuline en zitten ondertus
sen al op de 8.  Het afstellen van de
juiste dosering vraagt tijd en geduld.
 Hij lijkt nog steeds constant honger
te hebben en we wisselen nu (noodge
dwongen) vers voer af met speciaal
voer, dat langzaam verbrandt.  Ook
drinkt hij enorm veel, gewoon een
heel bakje water achter elkaar, maar
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Groeten van de
Abbai familie
Hallo allemaal!
Lang niets van ons gehoord of gezien,
maar het gaat hier erg goed hoor! We
zijn een hechte familie. Nooit ziek,
kerngezond dus en erg speels. We
genieten van elkaar en lezen samen
ook het Raskan blad. Dat er nu fan
tastisch uitziet.
Ik, Wimpy(Spektakel|) ga er graag
boven op zitten als mijn mensjes
lezen. Me er af zetten helpt niet, ik ga
steeds weer terug.

 
Gelukkig hoef ik nooit te showen, ben
er ook niet voor opgeleid, nakomelin
gen heb ik ook niet omdat mijn men
sen al vroeg besloten hebben dat mijn
kroonjuwelen er af moesten, omdat
ik een Pk-def drager bleek te zijn.
Soms hebben ze er een beetje spijt van,
er was misschien nog wel een andere
oplossing geweest. Alle poezen hier in
huis waren toen al gesteriliseerd, en
zijn blij dat ze niet meer in alle vroeg
te mee in de auto hoeven. Ik ben niet
jaloers op al hun blinkende bekers en
bokalen waarvan er nog enkele in
huis staan als herinnering. We zijn tot
de conclusie gekomen dat roem ook
maar betrekkelijk is. Het leven biedt
zoveel meer toch?

Onze oudste is Elvira, de grootmoe
der van mijn overgrootmoeder Bon
nie, vatten jullie het nog? Zij is 17 jaar
nu, is kerngezond en eet goed en
slaapt veel. Af en toe ga ik bij haar
kijken dan maar dan bromt ze een
beetje naar me.
En dan is er dus Bonnie, ze is deze
zomer 11 jaar geworden. Volgens de
mensjes is er geen kat zoals zij, hoewel
ze klein is, is ze een echt persoonlijk
heidje. Ze loopt en speelt sierlijk en
elegant alsof ze zweeft. Ze is slim en
alert op alles en laat het heel deftig en
dwingend weten als ze een stukje koek
wil. Ze denkt dat ze een prinses is, zo
gedraagt ze zich. Maar als mijn moe
der Jane eens niet zo aardig tegen me
doet, beschermt zij mij heel fel hoor,
jaagt haar alle hoeken van de kamer
door.

Bij Jane en Bonnie(Vanessa) komt
soms ook een herinnering boven lijkt
het, dan missen ze duidelijk iets wat
er niet meer is. Dan lopen ze 's nachts
met een knuffeltje in hun bek luid te
mauwen alsof ze mij nog als een kitten
moeten dragen. Best zielig voor hen
hoor.
Met mijn moeder Jane kan ik soms
niet heel goed overweg, komt mis
schien omdat mijn overgrootmoeder
Bonnie(Vanessa) al heel gauw de
moederrol ingepikt heeft. Met haar
lig ik het liefst in een mandje te slapen.
Deze zomer hebben we lang van de
zon kunnen genieten in de grote log
gia en hebben onze vroegere tuin niet
eens gemist. Onze vachtjes glanzen en
we zouden zo een klapstuk op iedere
show zijn. Maar dat laten we na zo
vele jaren graag aan andere prachtige
abessijnen over.
Soms is het druk hier in huis als de
kleinkinderen komen, heel gezellig
met z'n vijven, dan rennen we achter
de spannende dingen aan die ze voor
ons maken en als ze weg zijn liggen
we uitgeteld in onze mandjes
 
Ik ben een grote stoere kat, weeg 4 kg,
Ben een waardig lid van onze familie
waaronder grootvader Private Dan
cer, met mijn karakter, warme, don
kere, korte dichte vacht.
In november, volgende maand is mijn
moeder Jane jarig. Zij wordt al weer
8 jaar. Ikzelf hoop in april alweer 4
jaar te worden. Wat gaat de tijd toch
snel.

We zijn met z'n allen ook dol op onze
andere huisgenoot, Berttu, 6 en een
half jaar oud. Hij is een pikzwarte
Lappenhond uit Finland. Er wordt
hier wat afgekroeld met hem, al komt
er soms ook wel eens wat jaloezie bij
kijken, als er hapjes te verdelen zijn.
 
Zo, ik heb genoeg verteld, en doe als
laatste veel groeten toekomen van
mijn huisgenoten Johan en Netty van
Vliet, aan alle aardige Abessijnen
mensen en hun katten.
 
Spektakel (Wimpy)
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GEEF ME EEN KAT TE LEENGEEF ME EEN KAT TE LEEN
God sprak: �k zal je zolang een katje lenen,Hou van hem zolang hij leeft en als hij sterft beween hem,Misschien pas over twaalf of twintig jaar, �t kan ook zijn na twee,Zorg voor hem tot ik weer kom, dan gaat hij met me mee.
Hij zal je vreugde brengen en blijft hij toch maar even,Dan is er altijd de herinnering nog als troost voor het verder leven.Altijd blijven kan hij niet; ieder keert terug van d� aard�Maar ik vind de lessen daar benee voor een kat toch heel wat waard.
Ik zocht de hele wereld af naar een leraar goed en trouw En uit alle mensen hier op aard� koos ik uiteindelijk jou.Hou van hem zoveel je kan en denk niet �t is nutteloos en dom,En haat mij niet als ik dan straks mijn kat weer halen kom.
Toen was het dat ik zei: Heer, uw wil geschied� ,Voor alle vreugd die uw kat mij brengt, verdraag ik het verdriet.Ik geef hem liefdevol een huis, ik houd van hem zolang ik magEn voor �t geluk dat ik beleef, blijf  �k dankbaar dag na dag.Mocht u toch eerder dan verhoopt besluiten om hem terug te nemen,Dan poog ik te begrijpen en zal niet bitter wenen.Verbreekt deze trouwe ziel tenslotte de aardse banden,Dan nemen we opnieuw een kat en dragen hem zijn leven lang op handen.

vertaald door Rudolphine Eggink

Foto: Fam v. Ooy

Foto: Fam v. Ooy

Foto: Fam v. Ooy

Foto Nancy Heij

Foto: Rudolphine Eggink
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Het winterklaar
maken van de tuin
 
Begin oktober hadden we een heuse
filmploeg van DierZ over de vloer om
vast te leggen hoe leuk, lief en mooi
onze katten zijn. Het was de bedoe
ling om met dit filmpje duidelijker te
maken wat er voor komt kijken om
een grotere kattengroep/cattery te
hebben. Eind oktober kwam het
filmpje uit en staat het op hun site. Ik
moet zeggen – al blijft het vreemd om
jezelf te zien en te horen – dat het best
een leuk filmpje is geworden. Als ik
me nu beter had voorbereid, was het
handig geweest dat ik voor het stukje
over het eten wat grotere stukken
vlees als hart of kiponderdelen had
ontdooid. Nu sta ik te vertellen dat
het zoveel werk is om de dieren hun
eten te geven terwijl ik wat plakken
Carnibest afsnijd. Juist dat is zo ge

makkelijk om te geven. Ik vind Car
nibest en soortgelijk producten een
perfecte uitvinding. Aan de samen
stelling mankeert niets, het helpt die
renverzorgers juist over de streep om
vers te gaan voeren, alleen valt er niets
aan te knagen en dat had ik met bijv.
dikke repen rauw hart kunnen laten
zien.
 
Vergeten af te kloppen
Net nadat de filmploeg vertrokken
was, kregen onze katten een muisje in
de tuin te pakken. Mijn schuld, want

eerder die dag had ik, zonder het af te
kloppen, gezegd dat het al veel jaren
geleden was dat wij hier voor het
laatst een muis hadden gezien. Het
gesol met het diertje was hartver
scheurend. Als de katten het meteen
de genadebeet geven, mogen ze van
mij dollen dat het een lieve lust is maar
niet met een wezentje van vlees en
bloed dat voor hun plezier door een
hel gaat. Als er een volgende keer
komt, gaat de tunnel open (kon nu
niet vanwege de verbouwing) waar de
kat met het muisje zich steeds in ver
school wanneer wij te dichtbij kwa
men. Er is al zoveel ellende in de we
reld bij mens en dier dat het voorko
men van ieder klein beetje extra ge
woon móet.
 Ik dacht een tijdje dat ik er was met
de nare gevolgen van het vergeten
afkloppen van wat ik die dag zoal
gezegd had. Dat duurde echter tot
minder dan een uur nadat we het
filmpje van DierZ voor het eerst had
den bekeken. Ik zeg ergens in dat
filmpje dat onze katten de tuin niet
uit kunnen… Daar hebben we goed
weet van gehad.
 Voor extra comfort voor de katten
wilde Huibert de oude plexiglazen
platen boven hun hoekje met de tent
jes vervangen. Dan kunnen ze tijdens
het donkere natte seizoen toch droog
een frisse neus halen in hun tentjes
onder het afdakje. Zoals het echte
Somali’s betaamt volgden ze Hui
berts verrichtingen met grote interes
se. Zagato was helemaal in de ban van
het buitengebeuren en toevallig stond
ik ook te kijken op het moment dat
hij ‘zag’ hoe onze tuinafzetting in el
kaar zat. Er ging echt een schokje
door hem heen tijdens deze ontdek

king. Katten denken in beelden en de
uitdrukking van zijn kopje toen was
onbetaalbaar.
 Ik was vergeten dat hij zoveel inte
resse voor de afzetting had getoond,
maar hij was het níet vergeten. En
toen hadden wij een probleem en hij
dikke pret! Ik merkte aan het gedrag
van supergranny Nieckje dat er iets
niet klopte. Zij zat hem vanaf de
vensterbank in de kattenkamer met
argusogen in de gaten te houden ter
wijl hij over de daken huppelde. Ge
lukkig is Zagato erg aanhankelijk en
kwam hij op mijn roepen direct spin
nend naar me toe. Maar hij is wel goed
maar niet gek. Na de zoveelste keer
moest ik het willen terugkomen steeds
aantrekkelijk voor hem maken. Iede
re keer wanneer we het gaas hoger of
een sprong moeilijker voor hem had
den gemaakt, moest hij bewijzen of
die oplossing Zagatoproof was. Het
was het dus heel wat keren niet. Bij
komend probleem was dat Zagato.
die anders het zoetste en meest tevre
den jochie hier is, zich niet bij deze
situatie wenste neer te leggen (we
hebben hem zelfs tijdelijk moeten
opsluiten wanneer het luikje naar
buiten niet dicht was). Dit avontuur
smaakte naar meer. Huibert had het
er druk mee met het aanpassen van
de tuinafzetting. Het wedstrijdje: wie
is de slimste, het baasje of Zagato,
heeft er intussen toe geleid dat er een –
hopelijk tijdelijke – piramide van gaas
à la die glazen op het plein van het
Louvre in Parijs in onze achtertuin is
verrezen. Gelukkig hebben de andere
katten nog niet de behoefte getoond
om Zagato te imiteren (het moge
duidelijk zijn dat ik dit wél heb afge
klopt).

TER LEERING ENDE VERMAECK XII
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Jumpin’ Jack
Jack, onze verrukkelijke jongste aan
winst, had een probleem met het ge
bruik van het luikje en tunneltje om
vanuit de tuin weer binnen te komen.
Omdat alle andere katten wel uit
zichzelf terugkomen moesten we er
goed op letten dat we hem niet verga
ten naar binnen te halen wanneer het
ging regenen of voor de nacht. Toen
hij hier kwam wonen was het nog
zomer en stond de keukendeur bijna
altijd open. Omdat hij veel optrok
met de drie katertjes van Shabanou
en Tamaran imiteerde hij hún gedrag
en niet dat van de andere katten. Dit
drietal had in tegenstelling tot eerde
re nestjes (en dat voor Tamarankin
deren (!), zie Raskan nr. 4) niet uitge
vonden dat je ook op een andere
manier naar buiten kon gaan. Jack
laten oefenen met het luikje met bij

behorend tunneltje ging lastig vanwe
ge de locatie achter dat tunneltje. Bij
een ander luikje oefenen, kon ook niet
omdat de doldrieste Maverick het
klepje ervan kapot had gelopen toen
hij niet wist dat het luikje vanwege een
krolsheid van een van de poezen af
gesloten was. Inmiddels heeft Hui
bert een nieuw klepje in het katten
luikje boven gezet en heb ik op een
comfortabeler manier met Jack kun
nen oefenen 'luikje-doen'. Dit ging
helemaal niet zo slecht. Ik moest wel
even het raam goed dicht doen want
hij springt makkelijker door een
raam, zelfs met een hor erin, dan dat
hij door een luikje gaat. Hij heeft ooit
op het juiste moment gezien hoe een
andere kat dit bij een ander raam met
een hor voordeed en daar is hij op
geconditioneerd geraakt: je slaat je
nageltjes in het horrengaas, trekt het

iets opzij en je gaat door de ontstane
kier naar binnen of buiten. Best inge
wikkeld maar hij beheerst deze tech
niek perfect. Jack had de bijkomende
pech dat toen hij het luikje bij het
tunneltje ging proberen, dit weken
lang vaak afgesloten was vanwege
Zagato’s uitbraakpogingen. Nu het
open-ramen-tijdperk voorbij is, weet
hij dat hij maar een schattig mieuwtje
hoeft te laten horen of er gaat al een
deur voor hem open. Er was nog hoop
voor Jack: wanneer Zagato op de
leeftijd van bijna twaalf maanden iets
nieuws kan leren, moest de bijna vijf
maanden jongere Jack dit ook kun
nen.

Zwaarder geschut
 Het plaatsen van alleen meer gaaspa
nelen hield Zagato niet in de tuin en
er moest zwaarder geschut worden
ingezet: het zwakstroomdraadje voor
huisdieren. Nadat hij eerst een kriebel
aan zijn neusje had opgelopen en
daarna tot twee keer toe met zijn
pootje aan het draadje had gezeten,
bleek dat hij zijn uitbraakpogingen
tot nader order heeft uitgesteld.
Voorlopig zitten we nog wel tegen die
gazen piramide achterin de tuin aan
te kijken. Een echte oplossing daar
voor hebben we nog niet voor han
den. Met zijn sprongkracht kan hij zo
bovenop de horizontale gaaspanelen
springen en dan wordt hij niet of
amper gehinderd door dat stroom
draadje. Laten we maar hopen dat hij
ooit vergeet dat hij die mogelijkheden
heeft ontdekt. Ik heb verschillende
filmpjes op YouTube gezet. Dat
filmpje dat door DierZ van onze die
ren is gemaakt maar ook eigen film
pjes. Die zijn natuurlijk knap amateu
ristisch maar wel interessant om te
zien hoe Zagato steeds maar weer
kans zag om vanuit een andere hoek
een poging te wagen:
http://www.youtube.com/watch?v=
VF8pCFb2Syo
Zagato's ontdekking van het stroom
draadje (niet zielig).
http://www.youtube.com/watch?v=
PPliq2bNRTs
Hele linken in je browser typen is
nogal een gedoe. Voor wie de filmpjes
wil zien: wanneer u in YouTube de
woorden Silfescian en Zagato intikt
komen zijn filmpjes in beeld.
 
Suzan Meijer-Miedema
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Somali wordt Boskat. 
 Door Sylvia Scheen
 Je denkt dat dit niet mogelijk is? Hou je maar vast dierbare Somalifokker en kijk nog maar eens goed naar je lievelingen.
Straks liggen ze allemaal met hun voorpootjes ver voor zich uitgestrekt op de bank te sluimeren. Of wist je nog niet dat
Noorse Boskatten dit doen?
 
(Deze gewoonte houdt mogelijk verband met Noorse kaas…..tenen).
 
O, je had tussen de Somali’s ook nog een schattig zwartzilver Abessijntje lopen ???? Dat is niet zo best, want die verandert
dan in een grijze Siamees………
 
Jullie zijn nu natuurlijk allemaal diep geschokt, maar laat mij eerst even uitleggen hoe dit alles mogelijk is en hoe jullie dit
kunnen voorkomen.
 
Onlangs was een héél stoute en avontuurlijke Somalikater zonder medeweten van het baasje
 
gaan stappen. Die had al een dag of vijf haar geliefde kater lopen zoeken en aan alle bellen getrokken die er maar zijn, zoals
dierenasiels; de dierenambulance, de politie, Amivedi…
 
Het mocht niet baten. Nergens maar dan ook nergens was er een Somalikater gevonden.
 
Tenslotte raakte ze in gesprek met een medewerker van de dierenambulance, die haar vertelde pas een kater, die aan de
beschrijving voldeed te hebben afgeleverd bij het dierenasiel.
 
Het baasje belde dolgelukkig het dierenasiel, maar daar hadden ze geen Somali binnengekregen...alleen een Boskat. Het
baasje ging toch zelf maar eens bij het asiel kijken en ja dáár zat hun als Boskat vermomde Somali blij te miauwen dat hij
graag mee naar huis wou.
 
Eindelijk konden de dolgelukkige baasjes hun stoute lieve l
ing in de armen sluiten.
 
Hoe kon hij nu toch een Boskat geworden zijn?
 
De gechipte Somali was bij het asiel afgegeven. Een mede
werker aldaar bekeek zijn chip, typte dit op internet in om
de eigenaar op te sporen… maar vond geen adres, noch ei
genaar. Laat deze medewerkster nu toch een typefout hebben
gemaakt! De medewerkster, overtuigd van haar eigen onfeil
baarheid, gaf de fout van het niet verschijnen van het adres
aan de computer. Klaar. Vervolgens schreef ze de gevonden
kat als ‘Boskat’ in.
 
Zoek zalig, wanhopige eigenaar. Wat het allemaal zo erg
maakt is dat de kater, als de eigenaar hem niet binnen 14
dagen op komt halen doorverkocht kan worden aan een
nieuwe eigenaar.
 
De nieuwe eigenaar is dan volkomen legaal aan zijn Boskat
gekomen en gaat er blij mee naar huis terwijl de nog steeds
zoekende Somali-eigenaar eeuwig treurend achterblijft…
 
Lieve mensen, welke les hebben we hier nu geleerd? Doe het
zoeken niet per telefoon of internet, maar ga met je eigen
ogen kijken in het asiel.
 
Zo doende kwam een Abessijnenfokker, wanhopig op zoek
naar zijn ontsnapte zilver Abessijn dolgelukkig thuis met zijn
verloren gewaande schattebout. En hij klaagde geeneens dat
het een grijze Siamees geworden was……
Een kniesoor die dáár dan nog op let!
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lingen van deze twee rassen in het
noorden te registreren als een Cypri
otische kat.
Om onplezierige verrassingen te
voorkomen heeft de Cypriotische
Vereniging voor Raskatten DNA
materiaal verzameld van de beste
Cypriotische katten die afgelopen
week deelnamen aan de jaarlijkse
kattenshow in Governor’s Beach.
Het DNA material zal aan laborato
ria van de Davis University in Cali
fornië worden gezonden ter analy
se, een eerste stap naar de registratie
van de Cyriotische kat als een erkend
ras.
Ondertussen hebben Cypriotische
overheidsvertegenwoordigers, waar
onder het hoofd milieuzaken Char
alambos Theopemptou, kamerlid
voor de Groene Partij George Perdi
kes, de Cypriotische Kamer van
Koophandel (KEBE) en zelfs aarts
bisschop Chrysostomos II hun steun
betuigd aan de inspanningen van de
Cypriotische Vereniging voor Ras
katten.

“Het spreekt vanzelf dat deze katten
deel uitmaken van de geschiedenis
van traditie van ons land en de kerk
zal dit initiatief volmondig steunen”
zei archimandriet Neofytos namens
de aartsbisschop.
“Registratie en copyright is niet al
leen bedoeld voor producten en dien
sten, maar ook voor dieren en planten
van ons land”, aldus Manthos Ma
vromatis, voorzitter van de Cyprioti
sche Kamer van Koophandel en In
dustrie (KEVE).
De Cyprioten behoren tot de eerste
beschavingen ter wereld die katten als
huisdier hielden. Franse archeologen
vonden in 2001 het graf van een mens
en een kat op het 9500 jaar oude
Shillourokambos, hetgeen in Cyprio
tisch dialect “hondenveld” betekent.
Tot dan toe had men de oude Egyp
tenaren altijd beschouwd als de eerste
beschaving waar katten als huisdier
gehouden werden. Het ging bij de
gevonden kat om een wilde kat, gro
ter dan de huidige huiskatten, van
ongeveer acht maanden oud.

‘Kattenruzie’ bena
drukt tweespalt tus
sen Cyprus en
Turkije
23 november 2009, bron www.eurac
tiv.com  
 
Tussen Cyprus en Turkije is ruzie
over katten uitgebroken. Daarmee
heeft het langdurig sluimerend con
flict tussen beide gemeenschappen op
het in twee delen verdeelde eiland dat
lid is van de EU, en de moeizame re
latie met het grootste buurland Tur
kije nieuw en onverwacht voedsel
gekregen.
De Cypriotische Vereniging voor
Raskatten zet zich in voor de erken
ning van twee verschillende soorten
Cypriotische katten, maar tegelijker
tijd proberen ook groeperingen uit
Turkije en de noordcypriotische
Turkse Republiek zich eveneens het
kattenerfgoed van het eiland toe te
eigenen, aldus de krant de Cyprus
Mail.
"Deze kat behoort aan dit land toe”,
aldus Rania Razorenova, voorzitter
van de Vereniging voor Cypriotische
Raskatten. “Er bestaat reëel gevaar
dat buitenstaanders, in het bijzonder
Turkse groeperingen, een poging
zullen doen om een Cypriotisch ras
officieel te laten registreren buiten
Cyprus,” zegt zij.
In samenwerking met wetenschap
pers van de Davis University, Califor
nia, heeft de Cypriotische Vereniging
voor Raskatten twee aparte rassen op
het eiland geïdentificeerd, genaamd
St. Helena en Aphrodite. Volgens de
vereniging stamt de Cypriotische kat
af van de Van, die afkomstig is uit de
buurt van het Van-meer in Turkije
De Aphrodite is groter dan de St.
Helena; het is een sterke kat met vrij
lange achterpoten en een zijdeachtige
vacht. De St. Helena is kleiner van
formaat, maar heeft grotere ogen in
een tamelijk kleine kop.
Een jaar geleden is men begonnen met
stappen om deze katten als Cyprio
tisch te laten registreren, maar tege
lijkertijd hebben eveneens fokkers uit
het noorden van het eiland, Turkije
en zelfs Duitsland pogingen gedaan
om een claim te leggen op dit ras.  
Turkse groeperingen hebben getracht
de Cypriotische kat te kruisen met een
Turks ras om vervolgens de nakome

Bambi foto: Nancy Heij

 

 

Euro Ch. & GIP Umaiza Rasjah Tesoro Turco 

Turkse Van poes, black tabby white, amber ogen,

Fokker/eig./foto: Leslie Wal
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Onderzoek Patella Luxatie Kat
Het onderzoek wordt geregistreerd middels het bij dit protocol behorende formulier
 
Algemene bepalingen
Voor certificering van het PL-onderzoek worden uitsluitend katten van tenminste 12 maanden oud toegelaten.
 
De uitvoering van het onderzoek
In alle gevallen worden beide patellae van het te onderzoeken dier klinisch onderzocht in zowel een staande als liggende
positie. Er zal onder geen enkel beding sedatie worden toegepast.
 
Methoden
Staande positie: 
De onderzoeker staat achter het dier en omvat met beide handen gelijktijdig de beide knieën zodanig dat de duimen lateraal
op de trochlea femoris geplaatst worden en de vingers over de patella heen de mediale zijde van de trochlea femoris palpe
ren. Gelet dient te worden op een geluxeerde patella.
Vervolgens wordt, onder maximale strekking van de knie, nagegaan of door druk vanaf lateraal (m.b.v. de duimen), c.q.
vanaf mediaal (m.b.v. de vingers) een luxatie is op te wekken naar mediaal, lateraal of beide richtingen.
Ook dient gelet te worden op het voorkomen van crepitatie in het femoro-patellaire gewricht. Tijdens passieve buig- en
strekbewegingen wordt gecontroleerd of er pijn, crepitatie en/of habituele spontane patella luxaties optreden.
Liggende positie:
Tijdens passieve buig- en strekbewegingen wordt gecontroleerd of er pijn, crepitatie en/of habituele spontane patella
luxaties optreden. Door met één hand het talocruraalgewricht te omvatten en vervolgens rotatiebewegingen van de tibia
uit te voeren wordt, bij een zoveel mogelijk ontspannen dier, gecontroleerd of de patellae spontaan (zonder druk) luxeren.
Een zelfde rotatie wordt daarna uitgevoerd met druk op de patella
 
Criteria voor een normaal gewricht.
*            Bij het dier in staande positie mag de patella niet geluxeerd of luxabel zijn.
*            Bij het dier in staande positie mag tijdens passieve beweging geen pijn, crepitatie of spontane luxatie worden
waargenomen.
*            Bij het dier in liggende positie mag, noch tijdens passieve buig- en strekbewegingen en rotatie, noch bij manuele
druk de patella luxabel zijn.
 
Resultaat van het onderzoek.
De definitieve PL-classificatie zal in principe gelijk zijn aan de classificatie van de slechtste van de beide kniegewrichten.
De volgende classificatienormen worden gehanteerd:
Vrij
             Er zijn geen aanwijzingen voor patella luxatie vastgesteld bij de betreffende kat
Voorlopig niet vrij
             Uitslag (nog) niet definitief vast te stellen. Er is sprake van subluxatie naar mediaal en/of lateraal: manueel te
sub-luxeren naar mediaal en/of lateraal bij gestrekte knie in staande of liggende positie. Spontane repositie treedt op zodra
de zijwaartse druk wordt opgeheven.
 
Bij de uitslag voorlopig niet vrij wordt de eigenaar geadviseerd dit dier niet eerder dan 6 maanden na het onderzoek aan te
bieden voor een heronderzoek teneinde de definitieve status vast te stellen en certificering mogelijk te maken
 
Niet vrij (Ongeacht welke graad Patella Luxatie)
Luxatie naar mediaal en/of lateraal waarbij:
             1    De patella manueel te luxeren is bij gestrekte knie in staande en liggende positie, waarbij spontane repositie
optreedt in de trochlea zodra de zijwaartse druk en/of de endo- of exorotatie van de tibia wordt opgeheven, dan wel
             2    De patella geluxeerd is of eenvoudig te luxeren is waarna de patella geluxeerd blijft doch manueel te reponeren
is, dan wel
             3    De patella geluxeerd is, de betreffende extremiteit gebogen wordt gehouden, de trochlea ondiep of afwezig is en
de patella met manipuleren niet in de trochlea is te brengen.
  
De eigenaar stuurt  een kopie van dit formulier samen met een kopie van de stamboom van deze kat aan zijn/haar  fok- en/of
rasvereniging
 
Dit formulier en het bijbehorende protocol is ontwikkeld door de werkgroep Standaardisering Patella Luxatie en is te down
loaden via de diverse sites.
© formulier en protocol: Werkgroep  Standaardisering Patella Luxatie
                                                                                                                                              Handtekening dierenarts
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kniefoto maquette frontaal kniefoto maquette zijdelings

Inleiding
De knieschijf of patella is één van de
loszittende delen in de knie en is dus
onderhevig aan mogelijke verplaat
singen. Een patellaluxatie betekent
dus een verschoven knieschijf. Er zijn
verschillende vormen van luxaties.
luxatie naar mediaal, dwz naar de
binnenzijde van de knie, dit is de
meest voorkomende vorm van luxa
tie. We zien deze frequent bij katten
en dan nog meer speciaal bij raskat
ten (zie fig.1).luxatie naar lateraal,
dwz naar de buitenzijde van de knie,
dit is meest voorkomende vorm na
een trauma. Zien we voornamelijk in

fig.1 normale knie en knie met patella luxatie

Bij sommige katten is de sleuf in de
femur niet diep genoeg waardoor de
patella uit die sleuf kan glijden. Als
dit gebeurt spreken we van een aan
geboren patella luxatie.
 
Anderzijds kan het gewrichtskapsel
door een of ander trauma (auto on
geval, verkeerd neerkomen) scheuren
waardoor de patella nog onvoldoen
de in de sleuf wordt getrokken en dus
ook kan luxeren. Als dit gebeurt
spreken we van een traumatische
patella-luxatie
 

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

combinatie met een draaiing van het
dijbeen.                                              
 
Oorzaak
 
Het kniegewricht is het scharnier
tussen de femur (dijbeen) en de tibia
(onderbeen). Aan de voorzijde van de
femur loopt een sleuf waar de knie
schijf overheen glijdt. Boven zit de
knieschijf vast aan de pees van de
Quadricepsspier en aan de onderzijde
zit de kniepees die op haar beurt weer
vastzit aan een beenkam van het on
derbeen.

Knieschijfverplaatsing of patella luxatie
 
 

20     Raskan Kerst 2009



Diagnose
 
De diagnose van een patellaluxatie is
niet moeilijk te maken. Iemand met
een beetje ervaring kan de patella
gemakkelijk vastnemen en verplaat
sen.
Als de knieschijf er slechts af en toe
uitschiet, spreken we van een inter
mitterende patella luxatie. katten die
dit hebben, lopen af en toe een paar
passen met een poot opgetrokken. De
knieschijf is alleen op dat moment van
zijn plaats geschoven. Na een paar
stappen schiet hij weer terug en de kat
loopt normaal verder.Als de knie
schijf continu uit de sleuf glijdt dan
spreken we van continue patella
luxatie. Deze katten hebben proble
men met overeind komen en lopen.
Ze gaan met hun achterpoten met
O-beentjes (een soort kikkerpas)
lopen.De ergste vorm is wanneer de

knieschijf niet meer op zijn plaats kan
teruggelegd worden.  
 
Behandeling
Bij het onderzoek voor de behande
ling moet niet alleen naar de ligging
van de patella gekeken worden maar
ook naar de stand van de femur.
Verder zijn de kromming van de

pijltje wijst de verplaatste beenkam aan

Artrodese : de knie is vastgezet         Gezonde knie                     Artrotische knie tgv patella luxatie     

beenkam op het onderbeen en de
diepte van de sleuf in het dijbeen van
belang.
Dieren met een intermitterende patel
la luxatie, waarbij de knieschijf maar
af en toe luxeert hoeven niet geope
reerd te worden.Dieren waarvan de
knieschijf constant verplaatst moet er
zeker worden ingegrepen.
 De enige manier is operatief. Er zijn
verschillende soorten ingrepen die we
kunnen uitvoeren.Verplaatsen van de
beenkam op het onderbeen, hierdoor
wordt de knieschijf meer naar buiten
getrokken waardoor hij gemakkelij
ker in de sleuf van de femur blijft.
 Het uitdiepen van de sleuf in de
femur, hierbij wordt met een speciaal
freestoestel de sleuf uitgeslepen en

gepolierd. De patella komt dieper in
de sleuf te liggen en kan niet meer
luxeren
 
Het opspannen van het gewrichts
kapsel waardoor de patella beter op
zijn plaats gehouden wordt.In erge
gevallen worden alle drie de technie
ken op dezelfde knie gebruikt.Dieren
waarbij we de knieschijf niet meer op
zijn plaats kunnen leggen moeten,
helaas, een arthrodese ondergaan
waarbij we het hele kniegewricht
vastzetten waardoor de pijn weg is
maar ook de bewegelijkheid van het
kniegewricht.      
 
Behandeling na de operatie
De nazorg, die door U gedaan wordt

is van cruciaal belang voor de verdere
genezing van de heup van uw dier.
De kat dient gedurende de eerste vier
weken aan de leiband te lopen (ook
voor een klein plasje …).Na veertien
dagen komt u terug om de huidhech
tingen te laten verwijderen. Vanaf de
tweede week na operatie past u actie
ve massage toe d.w.z. strekken en
buigen van het heupgewricht.Vanaf
de derde week kunt u starten met een
wandeling, beginnende met 8 keer 2
minuten per dag opbouwend naar 8
keer 5 minuten per dag.Wij werken
ook intensief samen met Aqua Fun
uit Zwevezele om de revalidatie van
Uw dier te versnellen en aangenamer
te maken. Hierbij gaat het dier ver
schillende sessies ondergaan van
zwemtherapie waar door de gewicht
loosheid de heup veel sneller zal ge
bruikt worden.Na 6 weken zien wij u
dan nog eens terug voor een algemene
controle.
Een ander belangrijk onderdeel in de
revalidatie is het geven van :
een voedingssupplement, artromix ,
als artroseremmer.ontstekingsrem
mer, rimadyl, als artrose remmer en
pijnstiller.© Causus.be

Formulier
Het formulier voor de Patella Luxatie kunt u downloaden op WWW.Raskan.nl/kitten/patella.pdf
Geen internet, neem contact op met de penningmeester en u krijgt het formulier thuisgezonden.
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M 18-10-09 Gorredijk
Met dank aan inschrijfburo Mundikat.
Keurmeesters
Ad de Bruijn.                                  ABY o, SOM n
Eric  Reijers. ABY n,
SOM n - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd PoesFerox Efficio Eximius U1
NCT 2009-6005   Geb: 18-1-2009
Ilamos Niccolini (n) X  Desidera of Kilombero Valley (n)
Fokk. Esther  Kooijman.   Eig. Wieke  Boersma
SOM n - 12  Jeugdklasse 3 - 6 mnd KaterAruna Samwise Gamgee U1, BIV, NOM
NL.FE.L09.SOM.004.2 Geb: 9-5-2009
IC Shibeli�s Gharib (n) X  Dakini Bhagini Shanti (ABY n)
Fokk.   /.   Eig. Lammijne  Redeker & Ester Overman
SOM n - 12  Jeugdklasse 3 - 6 mnd PoesAruna Lady Éowyn of Ithilien U1
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
ABY n - 03  Gr.Int.Champion Klasse KaterGIC Clarion LittleManTate of Detrevande CACS, 
CFA 0360-1601461   Geb: 23-3-2007                      BIV, BIS
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 PoesIC 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
IC 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 - 09  Open Klasse KaterDK* Sundisk Givenchy Extravagance CAC
FDLO 154722  Geb: 14-5-2008   Lalima�s Color Magic (n)
X  Baton Rouge Miracle Beach of Sundisk (n)
Fokk. Lis  Dahlstrom.   Eig. G.G.  Besselink-Boermann
Albatros aus Abusir U2
MU.L06.ABY.023.1  Geb: 30-4-2006
Puccini aus Abusir (n) X  Alegra aus Abusir (n)
Fokk.   /.   Eig. Christoph  Kappel
Ohio aus Abusir U3
MU.Lo8.ABY.025.2  Geb: 13-4-2008
EC DK Lah-Ra Osiris (n) X  Coconut aus Abusir (n)
Fokk.   /.   Eig. Christoph  Kappel
ABY n - 09  Open Klasse PoesNectar aus Abusir CAC BIS
MU.L08.ABY.002.5  Geb: 26-12-2007
Fausto aus Abusir (n) X  Greta aus Abusir (n)
Fokk.   /.   Eig. Christoph  Kappel
ABY n - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd PoesZasou aus Abusir U1, BIV, NOM
Geb: 25-3-2009  
Wiegand v. Leintal (n) X IC Highgait paws Wild Jewel (n)
Fokk.   /.   Eig. Christoph  Kappel
Jethro�s Rani  U2
NL.FE.L09.ABY.002.1  Geb: 21-2-2009
IC Berenetto Banderas (n) X  Jethro�s Sinja Moça (n)
Fokk.   /.   Eig. Truska  Otte

Chotu�s Truly Nilgiri  U3
NCT 2009-6036  Geb: 30-1-2009  IC Gitacho�s Red Igor (o)
X CG* Gwyneth van Ermelinde (n)
Fokk.   /.   Eig. Sylvia van Dijk
Chotu�s Truly Dhaulagiri  U4
NCT 2009-6037  Geb: 30-1-2009  IC Gitacho�s Red Igor (o)
X CG* Gwyneth van Ermelinde (n)
Fokk. S.C. van Dijk.   Eig. Wieke  Boersma
ABY n - 06  Int. Premior Klasse KaterIP Lieverdan�s Nerus  CAGPIB, NOM, BIS VET
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 o - 09  Open Klasse KaterIJsselland�s HNY Jouri  CAC
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
F 15-11-09 Rijswijk (zh)
Met dank aan inschrijfburo Felikat.
Keurmeesters
D.  Mastrangelo.                              SOM ns, as
Marianne  Kuipers.                         ABY n, SOM o
Martti  Peltonen.                             SOM os
Yan  Roca-Folch SOM n
SOM n - 05  Int. Champion Klasse PoesCh Korfavori Tresca Si Shirezah CAGCIB, BIV, NOM
FE.L06.SOM.003.3  Geb: 11-2-2006
Kisompa�s Casimiro (n) X Ch Silfescian Lazy Lizzy (n)
Fokk. Sofie de Lint.   Eig. Huibert en Suzan  Meijer.
SOM n - 09  Open Klasse KaterSilfescian Zoot  CAC
NL.FE.L08.SOM.015.4  Geb: 1-11-2008  EC* Zucchero
Gino Tesoro Turco (o) X  Silfescian Quinta Nea (n)
Fokk. Suzan  Meijer-Miedema.   Eig. Inge  Enthoven
SOM n - 09  Open Klasse PoesSilfescian Yalena CAC
NL.FE.L08.SOM.013.3  Geb: 15-8-2008
Ilamos Niccolini (n) X IC Korfavori Tresca Si Shirezah (n)

Fokk. Suzan  Meijer-Miedema.   Eig. Margaret de Koning
SOM n - 06  Int. Premior Klasse PoesGIP/GIC Unique Van Bois Le Duc CAGPIB, 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 n - 10  Kastratenklasse PoesIsabella 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 o - 12  Jeugdklasse 3 - 6 mnd Poes
Evita Amici di Lugino U1
RVT 133.219  Geb: 12-6-2009  EC* Zucchero Gino Tesoro
Turco (o) X GIC* Aicha Agilita Amici di Lugino (o var)
Fokk. Marga  Wal-Lindeboom.   Eig. Inge  Enthoven
SOM o - 06  Int. Premior Klasse PoesIP Sunzafumi�s Busara  CAGPIB, 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 KaterSweet Sensation�s Kingston CAP
FE.L08.SOM.012.3  Geb: 10-9-2008
EC* Zucchero Gino Tesoro Turco (o) X  Isabella Ischia
Amici di Lugino (n)
Fokk.   /.   Eig. Piet & Mata de Haan
SOM ns - 09  Open Klasse PoesSilfescian Shabanou Raiza  CAC
FE.L07.SOM.006.1  Geb: 30-4-2007  Van Doekosjka�s
Gotic Star (ns) X  Silfescian Kadima Kirana (ABY ns)
Fokk.   /.   Eig. Huibert en Suzan  Meijer.
SOM as - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd PoesWalimain Milalan U1
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 - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd KaterVan Doekosjka�s Spring Jumper U1
NL.FE.L09.SOM.002.2  Geb: 21-3-2009  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 - 10  Kastratenklasse PoesBaringa Binah Byzoe CAC
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
ABY n - 03  Gr.Int.Champion Klasse KaterGIC Clarion LittleManTate of Detrevande    CACS,
CFA 0360-1601461  Geb: 23-3-2007  BIV, BIS
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 PoesIC Jethro�s Sienna Benedetti  CAGCIB
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 - 09  Open Klasse PoesJethro�s Isabella Kahlo  CAC
MU.L08.ABY.018.1  Geb: 14-4-2008  IC Jethro�s Justo
Benedetti (n) X  jethro�s Princess Alexandra (n)
Fokk.   /.   Eig. Truska  Otte
ABY n - 11  Jeugdklasse 6 - 10 mnd PoesJethro�s Rani U1, BIS
NL.FE.L09.ABY.002.1  Geb: 21-2-2009
IC Berenetto Banderas (n) X  Jethro�s Sinja Moça (n)
Fokk.   /.   Eig. Truska  Otte
Detrevande�s Crazy Lil�Thing  U2
MU.L09.ABY.013.2  Geb: 28-4-2009
GIC Clarion LittleManTate of Detrevande (n) X  Vildt Toshi
på Detrevande (n)
Fokk.   /.   Eig. A.A.S. v. Elmpt

Showuitslagen
Gorredijk 18-10-09 & Rijswijk (zh) 15-11-09

tekst Arnold Vermeulen
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Indien onbestelbaar retour: Ambonstraat 86, 1782 SK Den Helder
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