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SKVN, Savannah Kat 
Vereniging Nederland is 
een vereniging die is 
opgericht ter behartiging 
van de belangen van de 
serval, de Savannah en 
hun eigenaren. De flora- 
en faunawet bepaalt dat 
de eerste 4 generaties 
afstamming van een 
‘wilde’ kat onder dezelfde 
status vallen als deze 
wilde kat. Daarom mogen 
de generaties F1 t/m F4 
niet als vol ras worden 
gezien. Velen onder ons 
hebben een Savannah 

Woord van de voorzitter 

Kattenweetjes 
Hoe denken katten en 
honden over mensen? 
  
Nederland telt ruim 2 
miljoen katten. Wij 
mensen vertroetelen ze en 
beschouwen ze als een lid 
van ons gezin. Maar hoe 
zit dat eigenlijk met katten 
zelf? Hoe zien zij mensen? 
Volgens een onderzoek 
door 
kattengedragsdeskundige 
John Bradshaw zien 
katten mensen als katten 
en niet als een andere 
diersoort. Bradshaw werkt 
bij de University of Bristol 
en bestudeerde onze 

binnen deze  ‘hogere’ 
generatiegroep, zowel om 
mee verder te fokken dan 
wel als huisdier. Hier komen 
we dan ook bij de reden dat 
wij geen raskatvereniging 
(in de Statuten duidelijk 
vermeld) kunnen en willen 
zijn. Het zou betekenen dat 
wij deze generaties niet 
zouden kunnen vertegen-
woordigen, wat als gevolg 
zou hebben dat bij 
eventuele problemen zoals 
in het verleden met de 
positieflijst, wij geen beroep 
meer zouden kunnen doen 

op de hulp van juriste 
Natuur & Recht Erna 
Philippi- Gho 
van het PVH - Platform 
Verantwoord Huisdierbezit. 
Na oprichting van de 
vereniging, medio mei 
2017, is hier nogal wat 
onduidelijkheid over 
ontstaan en dat willen wij 
als bestuur met dit 
schrijven de wereld uit 
helpen.   
 

trouwe viervoeters 
jarenlang, waarna hij tot 
deze conclusie kwam. 
Volgens hem veranderen 
honden hun gedrag zodra 
er een mens bij is, maar 
katten niet. Volgens hem 
begrijpen katten mensen 
niet zoals honden dat 
doen. 
 
 “Er is veel onderzoek 
gedaan naar het gedrag 
van honden en hoe zij 
met mensen omgaan,” 
verklaart Bradshaw. “Het 
is zeer duidelijk geworden 
dat honden ons zien als 
een ander wezen dan 

zijzelf: zodra ze een mens 
zien, veranderen ze hun 
gedrag. De manier 
waarop een hond speelt 
met een mens is totaal 
verschillend van hoe hij 
speelt met een andere 
hond”. 
 
Volgens Bradshaw hebben 
ze zulk gedrag nog niet bij 
katten waargenomen.  
 
“Ze weten uiteraard dat 
wij groter zijn dat zij, 
maar ze passen hun 
sociale gedrag niet aan. 
Hun staart de 
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lucht in steken, rond onze 
benen kroelen en naast 
ons zitten is precies wat 
ze onderling ook doen”. 
 
Mensen zouden meer 
rekening kunnen houden 
met het gedrag van de 
kat en de manier waarop 
zij ons zien.  
 
“Katten zijn sociale dieren, 
maar op een heel andere 
manier dan honden,” zegt              
Bradshaw.  
 

Kattenweetjes (vervolg) 

Er wordt op dit moment 
nog hard gewerkt aan de 
website van onze 
vereniging. 

 
Uiteraard ontvangen alle 
leden en donateurs direct 
bericht zodra deze de 
lucht in gaat.  
 
 
 
 
 
 

Website SKVN en Email-adressen bestuur 
 

Witte serval is geen 
ondersoort van de serval. 
Het is zeker géén albino, 
deze hebben namelijk 
vaak roze of rode ogen. 
Een witte serval kan 
geboren worden uit 
normaal gepigmenteerde 
servals.  
De witte kleur is te wijten 
aan een zeldzame 
recessieve genetische 
anomalie, hun mutatie 
heet leucisme, in de 

Snow …. of toch Leucisme? 

Veel katten lijden aan 
stress, wat vaak leidt tot 
medische problemen. In 
plaats van het geven 
medicijnen, zou een 
onderzoek naar het gedrag 
van onze trouwe 
huisvrienden een betere 
oplossing kunnen  
brengen.  
 
 
 
 
 
 
 

Email-adressen van het bestuur; 
 
Voorzitter – Betty Hagebeek 
voorzitter@skvn.nl  
 
Secretaris – Caroline Geres 
secretaris@skvn.nl   
 
Penningmeester – Mark Strating 
penningmeester@skvn.nl   

volksmond ook wel snow 
genoemd. 
Deze leucistische serval is 
in de natuur benadeeld 
omdat hij zeer zichtbaar is 
voor zijn prooi en zijn 
natuurlijke vijanden.  
 
 
Bron:  
Color Atlas of Veterinary 
Histology, 2nd edition. 
Blackwell Publishing Ltd, 
Oxford, UK 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Vorige week had ik, Betty 
Hagebeek, twee katten 
keurmeesters op bezoek. 
Ze waren mij op het spoor 
gekomen door een 
gemeenschappelijke 
Facebook vriend.  
 
In dit geval ging het vooral 
om de kennismaking met 
de Savannah, omdat dit 
voor de Nederlandse 
keurmeesters een vrij 
onbekend ras is. Om een 
bepaald ras te mogen 
keuren moet hier 
natuurlijk de nodige kennis 
van zijn opgedaan. De ras 
standaard was in theorie al 
voldoende bestudeerd. 
Ook hier kwam weer 
duidelijk naar voren dat de 
opgedane kennis alleen in 
het buitenland toegepast 

Keurmeesters Seminar 

 

zou worden. Er zijn 
verenigingen in bv 
Duitsland waar men ook 
met hoge generaties aan 
shows deelneemt. Het 
voordeel van zo’n 
huisbezoek is dat men een 
deel van de katten ook 
daadwerkelijk in huis ziet 
en daarmee ook hun 
huiselijk gedrag.  
 
De aanwezigheid van mijn 
drie servals en Savannah’s 
in de generaties van F1 
t/m F6 gaven de 
keurmeesters de 
gelegenheid de 
ontwikkeling van het ras 
goed te kunnen 
bestuderen. 
 

Bij het keurmeesters 
seminar, d.d. 25 november 
2017 te Harmelen, zal ik 
op uitnodiging met enkele 
katten aanwezig zijn.  
 
Bij dit seminar is het de 
bedoeling de Savannah te 
leren kennen met oog op 
keuringen in het 
buitenland. De 
desbetreffende 
organisaties geven met 
klem aan dat erkenning in 
Nederland niet verwacht 
wordt.  
 
Voor inschrijving zie 
onderstaande link: 
http://www.nokk.nl/index.ph
p/seminars/eerstvolgende-
seminar  
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een serval tot de kleine katten behoort? 
 
De pupillen van kleine katten bij sterke lichtinval verticaal samentrekken? 
 
De pupil van grote katten rond is of ovaalvormig?  
 
Een kleine kat in de hurkhouding eet terwijl grote katten er bij gaan liggen? 
  
Kleine katten niet kunnen brullen maar wel spinnen bij in- en uitademing. Grote katten 
kunnen natuurlijk brullen maar alleen spinnen bij uitademing? 
 
Het onmogelijk is om een kleine kat (felis) met een grote kat (panthera) te kruisen? 
Maar een kruising huiskat met kleine wilde kat is wel mogelijk, zoals bv bij de Bengaal 
en de Savannah het geval is. 
 
Katers een groter territorium en leefgebied hebben dan poezen? Binnen-katers zullen 
meer ruimte innemen in huis dan poezen. Een kater zal al gauw 4-5 kamers als zijn 
leefgebied beschouwen, waar poezen het met 1-2 kamers doen. 
 
Gedrag een biologisch fenomeen is en biologische fenomenen de neiging hebben zich 
niet aan vaste regels te houden? 
 
Katten zweten door hun voetzolen? 
 
Het ‘borstelen’ (rechtopstaande vacht bv bij agressie of opwinding) van de haren  
pilo-erectie wordt genoemd? 
 
Een kat met ‘Flehmen’ als het ware proeft wat hij ruikt?  
Wanneer een kat flehmt kan dit er heel grappig uit zien. Het dier ruikt dan iets 
bijzonders en gaat met zijn bek een stukje open en de lippen wat opgetrokken voor 
zich uit staan staren. Hij doet dit om de geur beter te kunnen waarnemen. 
De kat ruikt de geur dan niet alleen, maar proeft deze als het ware ook. Het gaat hier 
ook om geuren die voor mensen lang niet altijd waarneembaar zijn. 
In het verhemelte van katten bevindt zich namelijk het ‘orgaan van Jacobsen’. Hier 
vindt een analyse plaats van de geur die het dier heeft opgepikt. 
Ook wel het ‘Vomeronasal organ’ genoemd.  
 
 

Oproep …….. 
 
Tot slot, het bestuur is nog op zoek naar twee kandidaten ‘algemene bestuursleden’ 
voor een algemene taak binnen het bestuur. De vereniging is nog jong, tevens hebben 
wij ook nog niet veel leden maar volgens de Statuten moeten er in de vereniging twee 
algemeen bestuursleden deelnemen aan het bestuur. 
 
Kandidaat stellen kan bij de secretaris via eerder genoemde e-mailadres, tijdens de 
eerstvolgende vergadering, datum nog nader te bepalen, zal er door de leden gestemd 
worden.  
 

Wist u dat …….. ? 

  

  


