
From: "Maine Coon Cattery AsKháMo" <info@askhamo.com> 

To: <avwissen@hotmail.com> 

Subject: Nieuwsbrief Cattery AsKháMo - #1 [juli 2013] 

Date: zondag 21 juli 2013 11:33 

 

Beste vrienden, familie en andere geïnteresseerden, 

 

Zoals een aantal van jullie weten zijn wij een cattery gestart met onze 

poes Asmara. Dit om op een verantwoorde manier kittens van het ras Maine 

Coon te kunnen fokken. 

We gaan geen kittens speciaal voor de show fokken, maar willen wel 

kunnen garanderen dat hun afkomst en dus gezondheid betrouwbaar is. 

Daarom zijn we ook aangesloten bij zowel Felikat (De Nederlandse 

vereniging van Fokkers En LIefhebbers van KATten) als de Rasclub Maine 

Coon. 

 

Middels deze eerste nieuwsbrief willen wij jullie op de hoogte brengen 

van de vorderingen tot nu toe. Deze nieuwsbrief zullen we periodiek 

sturen, zodra er interessant nieuws is te melden. 

Mocht je geen prijs stellen op het ontvangen van deze nieuwsbrief, laat 

ons dat dan even weten. Of klik onderaan deze mail op de 

afmeldingslink. 

 

 

Stand van zaken tot nu toe 

Omdat het DNA-profiel (genotype) van Asmara's bloedgroep niet met 

zekerheid kon worden vastgesteld, is besloten om de geplande dekking met 

kater Romeo uit De Meern niet door te laten gaan. 

Uit de bloedgroepbepaling komt dat Asmara immunologisch bloedgroep A 

heeft. Romeo genotype is A/b. Hij heeft dus ook bloedgroep A, maar kan 

het gen voor bloedgroep B doorgeven aan zijn nakomelingen. 

Als Asmara echter ook het gen voor bloedgroep B door kan geven, dan zou 

dit problemen op kunnen leveren met de kittens die geboren worden met 

bloedgroep B (genotype b/b). Door de antistoffen tegen bloedgroep B die 

ze dan via de moedermelk binnen zouden krijgen, kan dit ernstige 

gezondheidsrisico's opleveren. 

Voor meer informatie hierover: 

http://www.askhamo.com/2013/07/11/bloedgroepbepaling-dna-niet-mogelijk/ 

 

Voor de zekerheid zijn we dus op zoek gegaan met een dekkater met 

genotype A/A. Ook al zou Asmara dan het gen voor bloedgroep B doorgeven, 

dan geeft dit geen risico voor de kittens. Deze zullen namelijk 

immunologisch allemaal bloedgroep A hebben. 

Ons oog is toen gevallen op Bandit, een crème kater, uit Weelde in 

België: http://www.askhamo.com/kittens-planning/ 

 

Asmara is inmiddels alweer een paar dagen terug van haar romantisch 

avontuurtje met Bandit.  

Of ze zwanger is, is nog even afwachten. Normaal zou ze over 3 weken 

weer krols moeten worden. Blijft dit uit, dan is de dekking dus geslaagd 

en verwachten we kittens!!! 

Rond 2 augustus weten we dus meer. Asmara zou dan medio september 

uitgerekend zijn. En dan mogen de kittens 13 weken later het nest 

verlaten. Dit wordt dan dus rond kerstmis ... 

  

 

Meer informatie vindt je op onze website: www.askhamo.com 

En je kunt ons ook volgens op onze Facebookpagina: 



https://www.facebook.com/pages/Cattery-Askhamo/210301695784495 

 

 

Mocht je iemand weten die ook geïnteresseerd is in Maine Coons, stuur 

onze nieuwsbrief dan gerust door. 

Via de website kunnen zij zich dan zelf aanmelden voor de nieuwsbrief. 

 

 

Namens Cattery AsKhámo, 

 

Johan Bos & Almar van Wissen 

Asmara, Khabul & Moksi 

 

www.askhamo.com 

info@askhamo.com 

     

---- 

Vraag voor de afmelding van deze nieuwsbrief het volgende adres op: 

http://www.askhamo.com/newsletter.php?entfernen=e57d7ac38c56e0d2aad72cdeb

12c84db 

 

Juridische informatie 

http://www.askhamo.com/about 

  


