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Algemeen 

Mijn belangstelling voor de Savannah werd al vele jaren geleden gewekt nadat ik met een Amerikaanse 
pionier van de Savannah correspondeerde. Zij - Judee Frank - creëerde een eerste generatie Savannah 

toen het haar gelukte om een Siamese poes door een Serval kater te laten dekken. De naam Savannah 

verwijst naar de Afrikaanse savanne, het oorspronkelijke woongebied van de Serval. Toen ik in 2009 
een reis door Zuid Afrika maakte, kwam ik in een dierentuin in aanraking met een jonge zes maanden 

oude Serval. Ik kon hem benaderen en aaien. En ik werd weer verrast door het prachtige patroon en de 
aaibaarheid van dit dier. En ik besloot om me in dit fascinerende ras te gaan verdiepen. Ik maakte 

contact met  Savannah fokkers in de Provincie  Groningen, die me uitnodigden om hun cattery te 

bezoeken. Het werd een prachtige ochtend bij die fokker thuis. Ik werd betoverd door de schoonheid 



van de katten en het lieve gedrag van een kitten dat in huis rond liep en de lieve zorgzame Savannah 
moederpoes, die rustig haar twee kittens zoogde. 

Wat is een Savannah? De eerste generatie Savannah is een kruising tussen de Afrikaanse Serval en de 
gedomesticeerde kat. Men gebruikte voor deze eerste kruisingen: de Ocicat, Egyptian Mau, Oosterse 

Kortharen, Serengetti ‘s en ook Bengalen. Dit laatste ras is  omstreden omdat de Bengaal ook een wilde 

voorouder heeft.  Daarom staat de Tica deze kruising nu niet meer toe.  
Men volgde de volgende methode. Men liet een Serval katerkitten opgroeien met een aantal 

gedomesticeerde (ras) poezenkittens. De fokkers hoopten dat de Serval kater de poezen wilde dekken 
als ze volwassen waren geworden. De kans was maar heel gering dat dit zou lukken. Het bleek namelijk 

dat de meeste Servalkaters geen gewone huispoezen willen dekken. Maar in een enkel geval lukte het 

wel. 
De ontwikkeling en opbouw van de Savannah vertoont vele overeenkomsten met de Bengaal. Beide 

rassen zijn hybridenrassen met dit verschil dat de Savannah is voortkomen uit de Serval ,wat een 
dagdier is en de Bengaal is voortgekomen uit de Aziatische Luipaardkat ,wat een nachtdier is. Ik heb 

jonge Felis Bengalensis kittens  gezien die echt niet te benaderen waren, terwijl een zes maanden oude 
Serval juist wel te benaderen is, zoals men op de foto kan zien. Dit wil niet zeggen, dat iedereen die dat 

zou willen zich een Servalkitten kan aanschaffen en dit kitten tot een huiskat kan opvoeden. Want 

tegen de tijd dat de Serval volwassen is, kan hij beslist niet meer in huis gehouden worden. Dat komt 
door zijn verandering van gedrag, zijn formaat en zijn sproeigedrag. 

 
 

 
 
 

 



 
Uiterlijk 

Servals behoren tot de groep van kleine katachtigen. De lengte van het lichaam is ongeveer 70 
centimeter. Katers zijn groter dan poezen. Servals zin slanke katten met een lange nek en lange poten. 

Door deze lange poten kunnen ze goed boven hoog gras uitkijken. De staart is kort ,oranje bruin van 

kleur met zwarte vlekken en heeft een zwarte punt. Serval ’s hebben de grootste oren van alle 
katachtigen. Deze grote ronde oren raken elkaar bijna aan. Ze kunnen heel goed horen en zien. Ze 

kunnen minder goed ruiken 
Hoe ziet de Savannah er uit?  

De Savannah is een verkleinde uitgave van de Serval, maar is nog steeds een grote kat. Vooral in de F1 

en de F2 exemplaren kan de hoogte vanaf de schouder 34 cm  bedragen. De lengte van het lichaam 
kan 70 cm bedragen. De kop is vrij klein in verhouding tot het lichaam.De kop is langer dan breed met 

grote oren ,die  zo hoog op de kop staan dat ze elkaar bijna raken. De hals is lang en  ze hebben lange 
poten De vacht vertoont een vlekkenpatroon op een licht gekleurde ondervacht .Savannah’s komen 

voor als black (zwart) spotted tabby, black silver spotted tabby en (black)smoke.  
Andere kleuren zijn niet toegestaan. 

Standaard Zie Tica :http://www.tica.org/ 

 
 

 
 

 
Karakter 

Karakter en huisvesting: Verwacht van een Savannah NIET dat hij rustig op de bank of op uw schoot 

ligt te dutten. Een Savannah is een nieuwsgierige en speelse grote kat. Hij wil rennen, racen en 
ravotten. Een ideaal speelgoed is een groot rad waarin de kat kan rennen en ronddraaien. Verder heeft 

hij veel ruimte nodig en een heel grote buitenren (waaruit hij onmogelijk kan ontsnappen). Veel en 
speciale aandacht en opvoeding vanaf de geboorte is noodzaak. Maar  op deze manier grootgebracht 

zijn het vriendelijke, sociale katten die goed met andere huisdieren en huisgenoten om kunnen gaan. 

De Savannah houdt van water om mee te spelen, maar speelt ook graag met  gewone kattenspeeltjes.  
Vele Jaren geleden kreeg ik de kans om  bij een Belgische fokker van Bengalen vier dagen met de 

caravan op het terrein van de Belgen te verblijven en de wilde en de gedomesticeerde Bengalen in 
verschillende generaties te observeren (zie Neocat Magasine 2001  nr.5). Het verschil in gedrag van de 

Savannah en de Bengalen – kittens is opvallend. Het gedrag van de Savannah kittens is anders dan het 
gedrag van Bengalen kittens. Kenners vertelden me dat de oorzaak hiervan is dat een Serval een 

dagdier is en de Felis Bengalis een nachtdier. 

 
 

http://www.tica.org/


Gewicht 
Afhankelijk van welke generatie het is.  

 
Oorsprong 

Waar wonen ze?  

Servals leven op de Afrikaanse savanne. Vaak zijn ze te vinden in de buurt van water. Er moeten in hun 
leefgebied voldoende hoog gras en rotsspleten aanwezig zijn. Dat zorgt voor de noodzakelijke 

beschutting. Het zijn dagdieren, die vooral in de voor– en namiddag actief zijn. Tussen de struiken, in 
een rotsspleet of hol rusten ze na de jacht uit. Deze holen graven ze niet zelf maar het zijn door andere 

dieren verlaten holen. Ze leven niet in droge gebieden en dicht beboste gebieden.   

 
 

Erfelijke ziektes/ afwijkingen Niet bekend 
 

 

 
 



Bijzonderheden 
Fokken 
Een grote moeilijkheid bij de hybridisering (van zowel de Savannah als de Bengaal) is het feit de in 
eerste 4 generatie alle katers steriel zijn en de poezen maar voor een klein aantal veriel. Dit betekent 

dat je een groot aantal poezen moet aanhouden om uit te vinden welke dieren geschikt zijn voor de 

voortplanting. Men ging er vroeger van uit dat pas in de vijfde generatie viriele katers kunnen ontstaan. 
Maar doordat er steeds  vaker Savannah x Savannah wordt gefokt zijn er  ook al  F4 katers ontstaan die 

veriel zijn. Door de inbreng van de gedomesticeerde kat krijg je, als je op de juiste manier selecteert 
een kat ,die nog wel op een Serval lijkt maar een gematigd en lief karakter heeft en nog wel vrij groot 

is, maar die de maat van de normale huiskat benadert. Maar om dat te bereiken moet je meerdere 

generaties fokken. Op den duur willen de fokkers de Serval van de stamboom laten verdwijnen door 
generaties lang Savannah x Savannah te fokken. De fokker moet met het volgende wel rekening 

houden. Wat is nl. het geval. De draagtijd van de Serval is 77 dagen. De draagtijd van een huiskat is 65 
dagen. De draagtijd van de Savannah is niet te voospellen. Oplettendheid van de fokker is dus 

gedurende de laatste dagen van de dracht geboden. Soms komen vroeggeboorten voor. 
 

 

 
 

Overige opmerkingen 
 

Voeding: Normaal kattenvoer 
 

Verzorging: de Savannah is een korthaarkat. Regelmatig kammen en borstelen is voldoende. 

 
 

Vereniging(en) 
Registeren: De Nederlandse Tica Club: ‘Cats and Tulips’ registreert de Savannah in haar Stamboek. 

Tentoonstellen: Tica laat de Savannah op shows toe vanaf de derde generatie  
In Nederland worden alle rassen, die wilde katachtigen als voorouder hebben niet erkend door het FNK 

(de 10 onafhankelijk verenigingen) en de Fife (Felikat en Mundikat). (met uitzondering van de reeds 

lang bestaande Bengaal). 
 

 
copyright Klaas van der Wijk en de NRKV  

foto’s van Ger en Grietje Klein en Gerard Wassing 

 
 



 
 

 
 

 
 
 

 

 

  
 

 
 

 
 



 

 
 

 


