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- De voorwaarden en registratievereisten, zoals opgenomen in het FIFe-reglement zijn van 
toepassing. 
- Enkel FBe-leden en katten, geregistreerd in het FBe-stamboek op naam van FBe-leden en 
geshowd op naam van FBe-leden, komen in aanmerking. 
- De punten worden enkel toegekend op FBe-shows  
- De competitie loopt per kalenderjaar; van 01/01 tot en met 31/12 
- Er kan een NW-titel worden toegekend per categorie aan: 

 Open poes (vanaf 4 maanden tot ∞) 

 Open kater (vanaf 4 maanden tot ∞) 

 Castraat (vanaf 4 maanden tot ∞) 

 Huiskat 
Punten behaald in kitten- of juniorenklasse tellen mee. 
Een kat die bij de laatste showdag ingeschreven staat als castraat, doet enkel mee voor beste 
castraat. De punten behaald als niet castraat, tellen wel mee. 
- Certificaten behaald in klassen 13a (nieuwelingen), 13b (controle), 13c (determinatie), klasse 15 
(veteranen) en klasse 16 (nest) tellen niet mee. 
- Puntentelling: 

 Ex 1 in klasse 11 of 12 en CAC / CAP:  2 punten 

 CACIB, CAPIB, CAGCIB, CAGPIB:  3 punten 

 CACS, CAPS, PH:    5 punten 

 Nom. BIS:     10 punten 

 BIS:      20 punten 
Enkel het hoogste resultaat per showdag wordt toegekend. De punten worden niet cumulatief 
toegekend. 
- Elke kat moet ten minste 15 punten behalen om deel te nemen aan de competitie. 
- Elke kat moet tenminste 1 certificaat van een FIFe-show kunnen voorleggen, waarop BIS werd 
behaald (certificaten van buitenlandse shows worden hiervoor ook in aanmerking genomen) 
- Bij gelijke eindstand wordt de volgende rangschikking genomen: 

 Kat met het meest aantal BIS 

 Kat met het meest aantal nom. BIS 

 Kat met de hoogste titel 
Wanneer daarna nog gelijke stand is, kan de FBe-board, op advies van de FBe show- en 
stamboomcommissie, beslissen om beide katten de titel NW uit te reiken. 
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