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Algemene informatie  

De shows die door Felis Belgica georganiseerd worden, vallen steeds onder de reglementen en richtlijnen 
van FIFe. FIFe shows onderscheiden 4 categoriën:  

 Categorie 1: Langhaar / Halflanghaar, gekeurd op kleur  

 Categorie 2: Halflanghaar, gekeurd in kleurgroepen  

 Categorie 3: Korthaar  

 Categorie 4: Oosterse en elegante rassen, rexen en sphynxen  

In elke categorie worden Best in Show prijzen uit gereikt aan de beste poes, beste kater, beste poes en 
beste kater castraat, beste junior 7-10 maanden en beste kitten 4-7 maanden. Daarnaast kennen we: Beste 
Huiskat, Beste Veteraan, Beste Kittengroep.  

De aanvang BIS rond 15.30 uur. Einde show in principe om 18.00 uur, behalve als de BIS nog niet is 
afgerond. 

Toegelaten katten  

Alle katten die op een FIFe-show worden tentoongesteld, moeten voorafgaand worden opgenomen in het 
stamboek van een FIFe-club. Hiervoor wordt een uitzondering toegestaan voor: 

- huiskatten  
- nieuwelingen  
- katten van exposanten die geen lid zijn van een FIFe-club  

De minimale leeftijd van katten op show is 4 maanden De nagels van de katten die worden tentoongesteld 
moeten geknipt worden voordat ze in de showhal aankomen Katten die een identificatie tatoeage hebben, 
worden toegestaan op show. Alle huiskatten, ouder dan 10 maanden moeten gecastreerd / gesteriliseerd 
zijn. Niet hanteerbare katten krijgen als waarschuwing een gele kaart van de keurmeester. Heeft een kat 2 
x een gele kaart gekregen op een FIFe show, dan wordt aan deze kat voor altijd de toegang tot shows 
ontzegd.  

Medische voorwaarden 

 Vaccinaties:  

- Alle katten moeten geënt zijn tegen kettenziekte en niesziekte. De vaccinatie moet min. 15 dagen oud 
zijn.  

- Buitenlandse katten moeten geënt zijn tegen rabiës. De vaccinatie moet minimaal 21 dagen oud zijn.  

Buitenlandse katten moeten identificeerbaar zijn met microchip. Witte katten moeten een veterinair 
certificaat voorleggen dat ze niet doof zijn. Als tijdens de veterinaire keuring of tijdens de show zelf wordt 
vast gesteld dat een kat symptomen van ziekte vertoont, zal de kat verwijderd worden van de showhal, 
samen met alle andere katten van dezelfde exposant.  

Veterinaire keuring: van 7.00- 8.00 uur.  
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Showindeling  

Een kat moet geshowd worden in de juiste klasse. Voor de hogere klassen is een FIFe-titel vereist. Zodra de 
kat de vereiste certificaten (enkel FIFe certificaten komen in aanmerking) heeft behaald voor de registratie 
van een hogere titel, is het verplicht ze te showen in een hogere klasse.  

Exposanten die niet aangesloten zijn bij een FIFe-club, kunnen enkel inschrijven voor de volgende klassen:  

- kittens (4-7 maanden)  
- junioren (7-10 maanden)  
- open klasse (vanaf 10 maanden)  
- castraten klasse (vanaf 10 maanden)  

De hogere klassen zijn enkel toegankelijk mits lidmaatschap van een FIFe-club.  

Categorien 

Categorie 1 : 
Persian (PER) 
Exotic (EXO), Ragdoll (RAG), Sacred Birman (SBI), 
Turkish Van (TUV) 

   

Categorie 2 : 

American Curl Longhair (ACL), American Curl 
Shorthair (ACS), La Perm Longhair (LPL), La Perm 
Shorthair (LPS), Maine Coon (MCO), Nevada 
Masquerade (NEM), Norwegian Forest Cat (NFO) 
Siberian (SIB), Selkirk Rex Longhair (SRL), Selkirk 
Rex Shorthair (SRS) 
Turkish Angora (TUA) 

   

Categorie 3 : 

Bengal (BEN), Burmilla (BML), Burmese (BUR), 
British Shorthair (BSH), British Longhair (BLH), 
Chartreux (CHA), Cymric (CYM), European (EUR), 
Kurilean Bobtail Longhair (KBL), Kurilean Bobtail 
Shorthair (KBS), Korat (KOR), Manx (MAN), Egyptian 
Mau (MAU), Ocicat (OCI), Singapura (SIN), 
Snowshoe ( SNO), Sokoke (SOK), 

   

Categorie 4 : 

Abyssinian (ABY), Balinese (BAL), Cornish Rex (CRX), 
Devon Rex (DRX), Don Sphynx (DSP), German Rex 
(GRX), Japanese Bobtail (JBT), Oriental Longhair 
(OLH), Oriental Shorthair (OSH), Peterbald (PEB), 
Russian Blue (RUS), Siamese (SIA), Somali (SOM), 
Sphynx (SPH), Thai (THA) 

   

  

Overzicht Showklassen 

Klasse 1 : 
Klasse 2 : 

Supreme Champion (PH) 
Supreme Premior (PH) 

   

Klasse 3 : 
Klasse 4 : 

Great International Champion (CACS) 
Great International Premior (CAPS) 

   

Klasse 5 : 
Klasse 6 : 

International Champion (CAGCIB) 
International Premior (GAGPIB) 

   

Klasse 7 : 
Klasse 8 : 

Champion (CACIB) 
Premior (CAPIB) 
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Klasse 9 : 
Klasse 10 : 

Open klasse (CAC) 
Castratenklasse (CAP) 

   

Klasse 11 : 
Klasse 12 : 

Junior (7 - 10 maanden) 
kitten (4 - 7 maanden) 

   

Klasse 13a : 
Klasse 13b : 
Klasse 13c : 

Nieuwelingenklasse 
Controle klasse 
Determinatie klasse (om EMS-code te bepalen) 

   

Klasse 14 : 
Klasse 15 : 
Klasse 16 : 

Huiskat 
Veteranenklasse (min. 7 jaar) 

   

Klasse 17 : 
Klasse 18 : 

Buiten competitie 
Overige 

   

Technische details  

Kooimaat: 65 x 66 x 66 cm. Elke set van 2 kooien bevat een wegklepbaar tussenschot tussen de kooien en 
kunnen samengevoegd worden.  

Verbodsbepalingen  

Het is verboden om volgende katten tentoon te stellen op een Felis Belgica show:  

- Wilde katten 
- rassen, die ontstaan zijn ten gevolge van een genetische ziekte (dwerggroei, fysieke defecten, 

botafwijkingen, ...), zoals o.a. de Munchkin en de Scottish Fold  
- uitkruisingen met wilde katten of hybride katten van de F1 tot en met F4 generatie die ontstaan zijn uit 

een uitkriuising met een wilde kat.  

Het is verboden om katten te verwijderen uit de showhal voor het einde van de show, tenzij er een speciale 
toelating wordt verleend door de organisator. Vroegtijdig vertrek leidt tot een disciplinaire maatregel, nl. 
uitsluiting van Felis Belgica shows voor een kalenderjaar en intrekking van de behaalde certificaten op de 
show.  

De vermelding "te koop" is niet toegestaan  

Volgende katten worden niet toegestaan:  

- zwangere en lacterende poezen 
- ontklauwde katten  
- dove katten  
- katten met gecoupeerde staart en / of oren  

 

Checklist voor het showen  

Toelatingsdocumenten:  

• Inentingsboekje met geldige inentingen / EC paspoort (voor buitenlanders)  
• bewijs van inschrijving voor de show / betalingsbewijs  
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Kooi-inrichting:  

• ontsmettingsmiddel en doek om de kooi voorafgaand te ontsmetten  
• Doek als vloerbedekking in de kooi  
• Gordijntjes: verplicht in elke kooi  
• eventueel afdekdoek om over de kooi te leggen  
• doorzichtig plastic of gaas om de voorzijde van de kooi af te schermen  
• kattenbakje met grit  
• drank- en voederbakje  

Voor de kat:  

• eten  
• water  
• grooming producten / borstel / kam  
• washandje (in geval de kat zich bevuild) / keukenrol  
• plastic zakje (om uitwerpselen in te gooien) • speeltjes  

Voor jezelf  

• stoel en eventueel klein tafeltje  
• eten en drinken (ook verkrijgbaar in de showhal)  
• geld (om leuke kattenspulletjes te kopen)  
• goed humeur 
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