Algemene informatie shows

Op een kattenshow dingen katten naar titels en prijzen. Om hierin de weg kwijt te geraken als
beginnende exposant is niet moeilijk.
(Verklaring kwalificaties voor leden van Belgicat, titels te behalen in België of in het buitenland).

Het Keuren

Het keuren van katten gebeurt volgens een internationaal erkende standaard waarin de
kenmerken voor het ras beschreven staan, samen met de beoordelingscriteria. De huiskatten
worden gekeurd op hun uiterlijk, conditie en verzorging. Het keurrapport is het enige officiële
bewijs van de kwalificatie die door de keurmeester aan de kat is toegekend.
De keurmeester kan volgende kwalificaties toekennen :

- Goed (G): De kat is ongeschikt voor show en fok.
- Zeer Goed (ZG): De kat is niet geschikt voor de show, maar kan mits een goede
partnerkeuze geschikt zijn voor de fok.
- Uitmuntend (U) of Exelent (Ex): Tentoonstellingskat en geschikt voor de fok.

In alle klassen is “Uitmuntend” de hoogste kwalificatie die behaald kan worden. Deze kan
naargelang het aantal deelnemers nog onderverdeeld worden in U1, U2, U3, … Als de kat
ouder dan 9 maand is en “U1” behaalt kan hij/zij een titel behalen.
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Is uw kat echt onhandelbaar op de show, dan kan hij/zij gediskwalificeerd worden. Ook als de
keurmeester een poging tot valsspelen (wegschilderen van vlekjes of zo) vaststelt kan de kat
gediskwalificeerd worden.

Katten kunnen in diverse klassen worden ingeschreven. Uiteraard dient de kat in de correcte
klasse ingeschreven te worden:
- Buiten Mededinging:

katjes ingeschreven in deze klasse mogen wel in de tentoonstellingsruimte maar worden niet
gekeurd (en dingen dus ook niet mee naar titels en prijzen). Heb je een kitten dat beschikbaar is
maar niet geschikt is voor de show of een katje niet geschikt voor de show en onhandelbaar op
de keurtafel maar dat je niet graag thuis laat, kan het in deze klasse

- Nestklasse:

één van de eerste klassen waarin katjes ingeschreven kunnen worden is de nestklasse. Een
nestje bestaat uit minimaal 3 kittens in de leeftijd van 8 weken tot 14 weken (dit varieert van
club tot club). Alle nesten per vachtklasse (Korthaar, Halflanghaar, Langhaar en Exotic) worden
per vachtklasse met elkaar vergeleken. Het beste nest krijgt de kwalificatie “Uitmuntend 1” en
eventueel de daarbij horende prijs “Beste Nest”. De moeder van het nest mag gratis mee (als
ze niet gekeurd hoeft te worden) met het nest. Dit is geen slecht idee, daar de kittens wel een
steuntje kunnen gebruiken op show.
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- Babyklasse:

zit er in het nest een uitzonderlijk mooi exemplaar of heeft u gewoon een katje tussen 8 en 14
weken, dan kan het in de babyklasse. Ook hier wordt per vachtklasse een rangschikking “U1”,
“U2”, enz. gegeven. De baby met Uitmuntend 1 kan eventueel de prijs “Beste Baby” (KH, HLH,
LH, Exotic) bekomen.

- Jeugdklasse 3/6 maanden :

vanaf de leeftijd van 3 tot 6 maanden gaan de katjes in de jeugdklasse 3-6. Ook kastraatjes
tussen 3 en 6 maanden gaan in deze klasse. Per ras, vachtkleur en geslacht kan het beste
kitten U1 behalen.

- Jeugdklasse 6/9 maanden :

vanaf de leeftijd van 6 tot 9 maanden gaan de katjes in de jeugdklasse 6-9. Ook hier gaan
kastraatjes tussen 6 en 9 maanden in deze klasse. Ook hier kan per ras, vachtkleur en geslacht
het beste kitten U1 behalen.

De katten die U1 behalen in de volgende klassen kunnen een certificaat krijgen voor het
behalen van een titel.
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- Open Klasse (CAC) - Kastratenklasse (CAP)

vanaf hier begint het harde werk voor onze katten. Ze kunnen inschrijven in de open klasse en
trachten hun eerste titel te behalen. De open klasse begint voor alle katten vanaf de leeftijd van
9 maanden. 3 x CAC of bij kastraten 3 x CAP geeft recht op de volgende titel.
- KInternationaal Kampioenklasse (CACIB) - Internationaal Premiorklasse (CAPIB)

als onze kat haar titel van Kampioen of Premior heeft behaald mogen we hier inschrijven. 3 x
CACIB of CAPIB geeft recht op de volgende titel
- Groot Internationaal Kampioenklasse (CAGCI) - Groot Internationaal Premiorklasse
(CAGPI).

weer een stap hoger. Hier mag je kat beginnen als zij haar Internationaal Kampioen of, voor de
kastraten, Internationaal Premior titel heeft behaald. 4 x CAGCI of CAGPI geeft recht op de
volgende titel.
- Europees Kampioenklasse (CACE) - Europees Premiorklasse (CAPE)

hier kan uw kat meedoen als zij haar titel van Groot Internationaal Kampioen of, voor de
kastraten, Groot Internationaal Premior titel heeft behaald. 4 x CACE of CAPE geeft recht op de
volgende titel
.
- Groot Europees Kampioenklasse (CAGCE) - Groot Europees Premiorklasse (CAGPE)

als je kat Europees Kampioen is geworden, dan kan je hier inschrijven. Dit geldt natuurlijk ook
voor onze kastraten die hier dan Europees Premior zijn. 5 x CAGCE of CAGPE geeft recht op
de volgende titel.
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- Wereldkampioenklasse (CACM) – Wereldpremiorklasse (CAPM)

de laatste stap. Eens Groot Europees Kampioen of Groot Europees Premior Kampioen, dan
schrijf je hier in. 5 x CACM of CAPM door 3 verschillende keurmeesters in binnen- of buitenland
geeft recht op deze titel.
- Ereklasse

vanaf de kat de titel Europees Kampioen/Premior behaald heeft, kan ze ingeschreven worden in
de Ereklasse. De hoogste vermelding is U1 met eventueel de prijs “Beste Ereklasse” (KH, HLH,
LH, Exotic).

Nota: Wordt uw kat halverwege het behalen van een titel gekastreerd/gesteriliseerd, dan begint
hij/zij opnieuw vanaf de kastraatklasse. Een kat bijvoorbeeld die Europees Kampioen is en
gekastreerd/gesteriliseerd wordt, gaat dus niet naar de Groot Europees Premiorklasse
(CAGPE) maar wel naar de Kastraatklasse (CAP).

- Speciale Prijzen

speciale prijzen kunnen uitgereikt worden aan katten afhankelijk van de klasse waarin zij
meedoen : in de nestklasse kan het beste nest (per vachtklasse) de prijs Beste Nest KH, HLH
of LH behalen. Nestjes doen verder niet mee voor andere prijzen. Hetzelfde geldt voor de
babyklasse waar per vachtklasse (KH, HLH, LH) een Beste Baby prijs kan behaald worden.
Idem voor de Ereklasse waar per vachtklasse (KH, HLH, LH) een Beste Ereklasse kan behaald
worden. Ze doen ook mee aan de BIS. Uit de huiskatten kan de kat met vermelding 1 de prijs
Beste Huiskat toegekend worden.
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Voor de katten in de andere klassen (uitgezonderd Buiten Mededinging) zijn er de volgende
prijzen voorzien:
- B.I.V.: Best In Variëteit. Deze prijs kan toegekend worden aan één van de katten van
hetzelfde ras en dezelfde vachtkleur mits er minimaal 3 exemplaren aanwezig zijn.
- SP : Speciale Prijs. Soms stellen exposanten een beker ter beschikking voor een bepaald
soort kat (b.v. voor de Beste Zwarte Pers). Afhankelijk van het oordeel van de keurmeester
wordt dan deze prijs ook op het podium uitgereikt. Ook katten waarvan te weinig exemplaren
aanwezig zijn om BIV te kunnen halen, maar toch zo uitzonderlijk zijn dat het zonde zou zijn ze
zonder prijs naar huis te laten gaan, kunnen een Speciale Prijs toegekend krijgen.
- VBIS : Voordracht Best In Show. Als een keurmeester alle hem toegewezen katten
gekeurd heeft, begint hij aan het samenstellen van zijn lijst met voordrachten voor BIS. Uit de
door hem gekeurde katten draagt hij/zij per vachtklasse - ongeacht het
ras - zijn beste
exemplaren in de volgende categorieën voor : babyklasse, jeugdklasse katers 3-6, jeugdklasse
poezen 3-6, jeugdklasse katers 6-9, jeugdklasse poezen 6-9, katers, poezen, kastraat katers,
gesteriliseerde poezen. Deze katten krijgen in ieder geval de vermelding VBIS op hun
keurrapport
.
- BIS : Best In Show. Alle katten per vachtklasse die door de keurmeesters voorgedragen
zijn voor BIS worden terug opgehaald en aan de verschillende keurmeesters voorgesteld. Uit
alle voordrachten kiezen de keurmeesters dan één exemplaar welke BIS wordt. De kat die BIS
is geworden komt later op het podium voor een prijs en krijgt de vermelding BIS op zijn
keurrapport.
- BOB : Best Of Best. Als uiteindelijk in een vachtklasse alle BIS verkozen zijn worden deze
opnieuw aan de keurmeesters voorgesteld. Hieruit wordt één exemplaar gekozen welke BOB
wordt. Op het podium krijgt deze kat nog een extra prijs en de vermelding BOB komt op zijn
keurrapport.

Inschrijven

Nu je weet in welke klasse je kat thuishoort, dien je een inschrijfformulier (dit kan je via de
formuliersectie op deze site) in te vullen. Om in de correcte klasse ingedeeld te worden dienen
alle gegevens correct en volledig ingevuld te worden! Enkele dagen na je inschrijving ontvang je
een bevestiging. Deze dien je goed te controleren. Blijft je bevestiging nogal lang achterwege,
contacteer dan het inschrijfbureau. Misschien is er iets fout gelopen met de post, fax of email.
Wacht met afmeldingen of omruilingen niet tot het laatste moment. Zij veranderen alles met alle
plezier maar met minder plezier als de catalogus, de oorkonden en de keurrapporten reeds
afgedrukt zijn. Het inschrijfbureau houdt tot op zekere hoogte rekening met de wens “plaatsing
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naast”. Soms kan het echter niet mogelijk zijn aan deze wens te voldoen om de zaal naar
behoren in te delen.

Show

De dag van de show dien je je aan te melden binnen de op de bevestiging vermelde uren aan
de ingang van de zaal. Nadat je aanwezigheid is genoteerd en de eventuele betaling is
geregeld is er de dierenartsenkeuring. De dierenartsen beoordelen of je kat gezond is, in goede
conditie verkeert en vrij is van parasieten om toegelaten te worden. Ook controleert de
dierenarts het vaccinatieboekje van de kat. Dit dient meegebracht te worden en in orde te zijn.
Een negatief advies van de dierenarts - of een vergeten boekje of verlopen vaccinaties betekent onherroepelijk de terugkeer naar huis. Controleer opnieuw alle gegevens van je
katten. Ga in geval van problemen (een vergeten titelwijziging?) onmiddellijk naar het
secretariaat.
Ben je door de
dierenartsenkeuring dien je je kooi(en) in orde te brengen. Om te zorgen dat je katten niet
gestoord worden door de buren, dien je aan beide zijden van de kooi gordijnen te bevestigen.
De meeste kooien zijn 50 x 50 x 50 cm (andere 60 x 60 x 60 cm). Ook dien je te zorgen voor
een vloerbekleding, een kattenbakje, een bakje met water en eventueel een bakje met eten.
Om te voorkomen dat bezoekers proberen aan je katten te komen kan je de voorkant
afschermen met plastic. De bezoekers komen om naar katten te kijken, dus moet je wel zorgen
dat je katten nog te zien zijn.
O
m de keuring vlot te laten verlopen dient er iemand aan de kooi aanwezig te zijn als de steward
je komt vertellen dat je met de kat naar de keurmeester moet. Ben je even afwezig, vertel dan
even tegen de buren waar ze je kunnen vinden. Na de keuring is het niet noodzakelijk
afgelopen en dien je ook aanwezig te zijn als je kat opnieuw opgehaald wordt (vergelijken voor
een BIV of een Voordracht BIS).
Rond 17u wordt iedereen (behalve de Best of Best) het een beetje beu op de show. Tot is het
wachten tot omstreeks 18u als de keurrapporten uitgedeeld worden.
Alle gekeurde katten krijgen een keurrapport.
Ontdek je hier een probleem (een vergeten stempel of zo) dan kan je nog altijd terecht op het
secretariaat
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Veel succes!
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