
 

 

 

 

 
 

 

GIDS 
VS. 01/02/2022 

 

BEDANKT !  

Deze gids biedt je alle nuttige 

informatie die je nodig hebt 

om dit jaar je hobby uit te 

oefenen. 

 
Een overzicht kan je vinden op 

pagina 9. 

 

Indien je nog andere vragen 

hebt, aarzel dan niet contact 

op te nemen met één van onze 

medewerkers.  

 

 

DE ORGANISATIE  

Bedankt om lid te zijn van Felis 
Belgica, de enige 

vertegenwoordiger van FIFe in 
België  

ZIE PAGINA 2 

 
 

STAMBOMEN 

Alle informatie betreffende 
aansluiting en de aanvraag-
procedure tot het bekomen van 
stambomen 

ZIE PAGINA’S 3 - 5 

 

DE SHOWS 

Shows en titels… Hoe werkt dit ? 

 

ZIE PAGINA’S 6 - 8 
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Organisatie 
De Raad van Bestuur van Felis Belgica is samengesteld uit 5 

personen en is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse werking 

van de vereniging. 

Voorzitter :  Mr. Joeri Vanrusselt 

Secretaris :  Mrs. Stéphanie Dupont 

Penningmeester : Mr. Stijn Laureys 

Ondervoorzitter : Mrs Eline Biets 

Showmanager : VACANT 

 

Felis Belgica bestaat uit 5 unieke commissies, die telkens 

verantwoordelijk zijn voor hun eigen domein en die bijdragen aan 

de goede werking van de organisatie. Zij moeten binnen hun 

domein de leden maximaal helpen: 

Disciplinaire Commissie 

Stamboekcommissie 

Welzijns- en Gezondheidscommissie 

Showcommissie 

Redactiecommissie 

 

Elk lid van Felis Belgica kan zich kandidaat stellen voor één of 

meerdere commissies.  

Adress :  Tiensesteenweg 121,   

                3380 Glabbeek 

 

 

joeri.vanrusselt@felisbelgica.be   +32(0)468/54.59.19 

stephanie.dupont@felisbelgica.be 

stijn.laureys@felisbelgica.be 

eline.biets@felisbelgica.be 



 

 

Ledenbeheer & cattery management: 

Anja Van den Eynde 

ledenreg@felisbelgica.be 

+32(0) 477-34.67.05 

https://www.felisbelgica.be/become-member 

 

 

 

 

Lid worden  

van Felis Belgica 
 

 

Lidmaatschap & cattery naam 
Er zijn 3 vormen van lidmaatschap : 

 Lid - € 30,00 / jaar 

=> stemrecht en mogelijkheid tot registreren cattery  

 Familielid - € 12,00 / jaar 

(van hetzelfde gezin als het lid) 

=> stemrecht, maar geen mogelijkheid om een cattery 

te registreren 

 Junior Lid - € 6,00 / jaar 

(van hetzelfde gezin als het lid, max. 18 jaar)  

Enkel leden van Felis Belgica kunnen een cattery registreren. 

De registratie van een cattery kost eenmalig € 40,00. 

De catterynaam wordt geregistreerd in een internationale FIFe 

database en blijft levenslang toegewezen aan de aanvrager. De 

catterynaam is niet overdraagbaar. Denk dus goed na alvorens 

je cattery naam te kiezen en probeer dit te doen alvorens je een 

officiële erkenning (HK-nummer) aanvraagt bij de overheid.  

Je moet 3 voorstellen doen. Zet steeds je eerste keuze vooraan. 

De naam mag nooit langer zijn dan 18 karakters, inclusief 

leestekens en spaties. U kan ook kiezen om de naam van de 

cattery voor (als prefix) of na (als suffix) de naam van de kat. 

Aandacht : een catterynaam mag volgende niet bevatten :  

 EMS code, de afkorting van een ras / naam van een ras 

 Het woord cattery in eender welke taal 

Na het indienen van je aanvraag, ontvang je een 

bevestigingsmail en eens de betaling is toegekomen, wordt de 

aanvraag behandeld. Nadat de naam wordt goedgekeurd door 

FIFe, ontvang je een registratiekaart van je cattery.  
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Importeren van stambomen : 

imports@felisbelgica.be 

Stamboeksecretariaat : 

Kathleen De Lanoo 

pedigree@felisbelgica.be 

Stambomen voor mijn kittens 
Mijn stambomen importeren Stambomen voor mijn kittens 
Elke kat waarmee je naar show wil gaan en / of waarmee je eens 

een nestje wil doen én die geen Felis Belgica stamboom heeft, 

moet geïmporteerd worden in de FBe database. Zonder dat te 

doen, kunnen we onmogelijk titels registreren voor je kat en 

kunnen we evenmin stambomen afleveren voor haar kittens. 

 

De procedure hiervoor is heel eenvoudig : maak een copie van 

de originele stamboom of maak een scan en stuur deze samen 

met het eigendomsbewijs (contract, transferdocument, 

bevestiging fokker of registratie in ID Chips) naar het 

imports@felisbelgica.be   

 

Het importeren van stambomen is gratis tijdens het eerste 

kalenderjaar lidmaatschap. Vanaf het 2de kalenderjaar zijn er 

volgende kosten aan verbonden:  

 Importeren van een stamboom (digitale) : € 10,00  

 

Katten waarmee het verboden is te fokken: 

 Zieke katten 

 Dove katten 

 Katten met een navelbreuk 

 Katten zonder snorharen 

 Wilde katten / hybriden 

 Katten die lijden aan (pseudo-)achondroplasie 

 Katten die lijden aan ostéochondrodysplasie 

 Katten met genitale afwijkingen 

 

Hiervoor hebben we via de nieuwe website (ledenportaal: 

https://fbeportaal.nazca4u.nl/) de mogelijkheid om dit volledig 

online te registreren. 

Anderzijds, voor de leden die moeite hebben met de online 

verwerking, kunnen dit ook nog steeds aanvragen via de 

klassieke weg. Je vindt de documenten (word) om in te vullen 

op de website : https://www.felisbelgica.be/download-center  

 

Je stamboomaanvraag doe je in 3 stappen:  

1) De dekking 

Alvorens een buitendek te halen, moet je contact op 

nemen met het stamboeksecretariaat, zodat zij de 

stamboom en de nodige attesten van de dekkater kunnen 

controleren. Voor buitendekkingen is een FeLV en FIV test 

(snap-test) vereist. 

 

Vergeet niet om het document « dekkingsformulier » 

door de eigenaar van de dekkater te laten ondertekenen. 

 

Je moet er rekening mee houden dat voor bepaalde rassen 

verplichte testen voor te leggen zijn: 

Alle rassen Bewijs dat de 2 testikels zijn ingedaald 

Alle witte katten BAER test tegen doofheid 

BAL/SIA/ 

OLH/OSH/ PEB 

Retinal Degeneration II (CEP290/rdAc-

PRA) 

BUR Gangliosidosis (GM2/HEXB ) 

KOR Gangliosidosis ( GM1/GALB and 

GM2/HEXB ) 

NFO Glycogen Storage Disease Type IV (GSD 

IV ) 
 

mailto:imports@felisbelgica.be
https://fbeportaal.nazca4u.nl/
https://www.felisbelgica.be/download-center
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Stambomen voor mijn kittens 
Stambomen voor mijn kittens  

Aanbevolen testen 

Alle rassen Bloedgroep & algemeen medisch 

onderzoek 

ABY/SOM Pyruvate Kinase Disease (PK); Retinal 

Degeneration II (CEP290/rdAc-PRA); 

Patellar luxation X-Ray 

BAL/SIA/ 

OLH/OSH/PEB 

Gangliosidosis ( GM1/GALB and 

GM2/HEXB ) 

BEN Bengal progressive retinal atrophy (PRA-

b) ; Pyruvate Kinase Disease (PK); Patellar 

luxation X-Ray 

BUR Burmese Head Defect (BHD) ; 

Hypokalaemia (BHK) 

BML Hypokalaemia (BHK) 

BSH/BLH Polycystic Kidney Disease (PKD1/AD-

PKD); ultrasound heart 

DRX Congenital Myathenic Syndrome 

(COLQ) ; Patellar luxation X-Ray 

EXO/PER Polycystic Kidney Disease (PKD1/AD-

PKD); ultrasound heart; Patellar luxation 

X-Ray 

LPL/LPS Pyruvate Kinase Disease (PK) 

MCO Hypertrophic Cardiomyopathy 

(MyBPC3/A31P) ; Spinal Muscular 

Athropy (SMA); ultrasound heart; 

Patellar luxation X-Ray 

NFO Patellar luxation X-Ray 

RAG Hypertrophic Cardiomyopathy 

(MyBPC3/R820W) ; ultrasound heart 

SIN Pyruvate Kinase Disease (PK); 

Hypokalaemia (BHK) 
 

SPH Congenital Myathenic Syndrome 

(COLQ) ; ultrasound heart 

SRS/SRL Polycystic Kidney Disease (PKD1/AD-

PKD); ultrasound heart 

 

2) Geboortemelding 

Binnen de 8 dagen na de geboorte van de kittens, moet je 

de geboortemelding insturen ! Dit is het 1ste deel van het 

stamboomaanvraagformulier en bevat enkel de details 

van de ouders, het aantal poesjes en katertjes dat geboren 

is en de effectieve geboortedatum.  

 

3) Stamboomaanvraag  

Het 2de deel van het aanvraagdocument is een 

gedetailleerd overzicht van alle kittens en eventueel van 

overleden kittens. Hier moet je voor elk kitten de naam 

opgeven. Deze mag niet langer zijn dan 30 karakters 

(inclusief de naam van de cattery, spaties en leestekens).  

 

De stamboomaanvraag moet binnen de 90 dagen na de 

geboorte verstuurd worden. De chipnummers of andere 

ontbrekende informatie kan eventueel altijd nagestuurd 

worden.  

 

Als je de correcte kleur van je kittens niet kan bepalen, kan 

je altijd advies vragen aan het stamboeksecretariaat. Om 

je te helpen met het bepalen van de EMS-code, is deze link 

nuttig: http://fifeweb.org/wp/breeds/breeds_ems.php 

 

Elke vertraging ten aanzien van deze termijnen moet je 

melden bij de stamboomcommissie. Bij het niet 

respecteren van de procedure kan de commissie weigeren 

stambomen af te leveren.  

Prijs per stamboom : € 15,00 
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Inschrijfbureau: 

Kristof Van Roy 

shows@felisbelgica.be 

https://www.felisbelgica.be/cat-shows 

 

 

  

CAT SHOWS 
  

A NECESSITY FOR QUALITY  
Bovenop gezonde en goed gesocialiseerde kittens te fokken, is het als fokker 

belangrijk te weten of je nog steeds conform de rasstandaard fokt en waar je 

moet op letten bij het plannen toekomstige combinaties. Daarom is het sterk 

aanbevolen deel te nemen aan shows. 

 

Algemene informatie betreffende de shows is ter beschikking op onze website : 

https://www.felisbelgica.be/cat-shows  

 

Om je in te schrijven voor een show, volstaat het om het online formulier in te 

vullen of het officiële FIFe inschrijfformulier naar het showsecretariaat te 

mailen: https://www.felisbelgica.be/cat-shows  

 

De FBe showkalender is te raadplegen op onze website :  

https://www.felisbelgica.be/cat-shows  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.felisbelgica.be/cat-shows
https://www.felisbelgica.be/cat-shows
https://www.felisbelgica.be/cat-shows
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Buitenlandse Shows? 
Inschrijven voor buitenlandse shows moet je doen volgens de eisen 

van de organisator. Je kan ook steeds het officiële FIFe 

inschrijfformulier gebruiken. 

 

Let op : je moet steeds je inschrijving laten bevestigen door Felis 

Belgica. Dit doe je eenvoudig door onze verantwoordelijke hiervoor 

te informeren. 

 

De FIFe showkalender is raadpleegbaar via de FIFe website : 

http://fifeweb.org/wp/shows/shows.asp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bevestiging buitenlandse inschrijvingen: 

 

   Carolyn Bacq 

Buitland.inschrijv@felisbelgica.be 

http://fifeweb.org/wp/shows/shows.asp
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Cherry on 

the pie 

  

Titels registreren 
Zodra je beslist om met je katten naar show te gaan, kan je de 

behaalde resultaten valideren door ze om te zetten naar titels, 

die in het Felis Belgica Stamboek worden geregistreerd en die 

eveneens op de stamboom worden vermeld. Het spreekt voor 

zich dat enkel FIFe certificaten gebruikt kunnen worden om een 

FIFe titel te registreren. 

  

Zodra je op shows de vereiste certificaten hebt behaald voor je 

kat, kan je ze insturen (via kopie of scan), samen met je 

gegevens (adres, telefoon) en lidnummer. Zodre het laatste 

certificaat behaald werd, is het van belang dat je ze binnen 1 

maand moet insturen. Bv. na het behalen van je 3de CAC stuur 

je een scan van de certificaten binnen 1 maand door naar de 

titelregistrar om de titel “Kampioen” te registreren. 

 

Zodra de betaling voor de titelregistratie is toegekomen, zal de 

verantwoordelijke voor de titelregistratie u een officieel 

titelcertificaat opsturen. Op dat ogenblik is de titel eveneens 

geregistreerd in het stamboek. Als je, naast een officieel 

titelcertificaat, ook een titellint wenst, kan dat aangekocht 

worden op één van de Felis Belgica shows. 

 

Het vereist aantal certificaten dat je nodig hebt om een totel te 

behalen, kan je hier raadplegen:  

https://www.felisbelgica.be/cat-shows 

 

Het te gebruiken formulier vind je eveneens op deze pagina.  

Kost per titelregistratie :  € 10,00. 

 

 

 

    Titelregistrar: 

Marie-France Van Roey 

               titelreg@felisbelgica.be 

https://www.felisbelgica.be/cat-shows


 

9 

Samenvatting 
Onze bankgegevens 

 

Felis Belgica  

Tiensesteenweg 121  

3380 Glabbeek 

IBAN: BE89 7390 2077 6185 

BIC: KREDBEBB 

  

De tarieven : 

Lidmaatschap – jaarlijkse kost 

- Lid 

- Familielid 

- Junior Lid 

 

30 € 

12 € 

6 € 

Cattery registratie (eenmalige kost) 40 € 

Stamboom 15 € 

Importeren van andere stambomen  

(ook voor buitendekking) 

 

 

10€/import (digitaal) 

Titels 10 € 

Showinschrijvingen Zie prijslijst 

https://www.felisbelgi

ca.be/download-

center  
 

 
Wie te contacteren ? 

Anja Van den Eynde 

 

 

 Ledenbeheer 

 Catteryregistratie 

ledenreg@felisbelgica.be  

Kathleen de Lanoo 

 

 Stamboomimports 

 Stamboomaanvragen 

imports@felisbelgica.bee 

pedigree@felisbelgica.be  

Marie-France Van 

Roey 

 Titelregistratie 

titelreg@felisbelgica.be 

Carolyn Bacq   Bevestiging 

buitenlandse shows 

buitland.inschrijv@felisbelgica.be 

Kristof Van Roy  Inschrijvingen FBe 

shows 

shows@felisbelgica.be 
 

 

https://www.felisbelgica.be/download-center
https://www.felisbelgica.be/download-center
https://www.felisbelgica.be/download-center
mailto:ledenreg@felisbelgica.be
mailto:pedigree@felisbelgica.be
mailto:titelreg@felisbelgica.be
mailto:buitland.inschrijv@felisbelgica.be
mailto:shows@felisbelgica.be


 

 

 

 

Onze website: 

http://www.felisbelgica.be/ 

 

Onze Facebook pagina: 

https://www.facebook.com/Felis-Belgica-255959984470978/  

We hebben eveneens een privé groep, enkel voor onze leden.  

=>  Vraag aan onze medewerkers om je toe te voegen. 

 

Onze Instagram pagina: 

https://instagram.com/felisbelgica  

 

  

 

http://www.felisbelgica.be/
https://www.facebook.com/Felis-Belgica-255959984470978/
https://instagram.com/felisbelgica

