
 
 
 

 
 

BELGISCHE   KATTENLIEFHEBBERS VERENIGING  ‘94    V.Z.W. 
 
SHOWREGLEMENT 

 
1. Exposanten die een kat inschrijven bij B.K.V.’94 gaan akkoord zich te houden aan het 

showreglement en zich daarnaar te gedragen. 
2.  Exposanten moeten een kat in een gesloten draagmand in en uit de showhal verplaatsen. 
3.  Het is de volledige verantwoordelijkheid van de exposant om de volledige en juiste gegevens 

van zijn/haar kat aan het inschrijfbureau door te geven bij inschrijving. 
4. Het is de verantwoordelijkheid van de exposant om er zich van te vergewissen dat het 

inschrijfformulier is ontvangen door het inschrijfbureau. 
5.  Het is de verantwoordelijkheid van de exposant om de bevestiging voor de ingeschreven show 

goed na te kijken en te controleren op eventuele fouten. In geval er fouten worden ontdekt is 
het de verantwoordelijkheid van de exposant correcties tijdig te melden aan het inschrijfbureau. 
Alle wijziginge, zoals bvb. Klasseveranderingen of omruilingen dienen ten laatste 2 dagen voor 
de showdatum te worden doorgegeven. Veranderingen die de dag van de show zelf worden 
doorgegeven kunnen geweigerd worden. 

6.  Exposanten die de dag van de show met een andere kat dan de ingeschreven kat komen opdagen 
zullen geweigerd worden. 

7.  Inschrijvingen die binnen 2 weken voor de show worden teruggetrokken, worden aangerekend.  
Exposanten die inschrijven en de dag van de show niet aanwezig   zijn, zullen toch hun 
gereserveerde kooien dienen te betalen.    

8.  Het is de verantwoordelijkheid van de exposant om zijn/haar kat in te schrijven in de correcte 
competie-categorie, ras- en kleur klasse. Alle klasseveranderingen dienen uiterlijk  
donderdag voor de show te worden doorgegeven. 

9.  Voor elke ingeschreven kat moet de exposant een correct en volledig ingevuld showformulier 
aan het inschrijfbureau bezorgen. Alle informatie moet getypt of in drukletters worden 
ingevuld met uitzondering van de handtekening. Voor inschrijvingen gedaan per email wordt 
het email adres aanvaard als handtekening.  

10. Afsluitdatum voor inschrijvingen is één week voor de showdatum. Inschrijvingen die later 
binnenkomen kunnen geweigerd worden. 

11. Bij binnenkomst ontvangt elke exposant een omslag met daarin een veterinaire keuringskaart 
en  een nummer voor elke kat  Controleer zorgvuldig alle gegevens.  Elke fout moet vóór 9u15 
gemeld   worden aan het secretariaat.   

12. De veterinaire keuring vindt meestal plaats tussen 7u00 en 9u00, indien dit anders is zal het 
vermeld staan op de bevestiging. 

13. Voor elke kat, ouder dan 3 maanden, dient een bewijs van enting tegen kattenziekte te worden 
voorgelegd.  Het entingsbewijs moet minstens 1 week oud zijn.  Bij enting van een levend 
vaccin mag het niet ouder zijn  dan 2 jaar.  Bij inenting met een dood vaccin niet ouder dan  1 
jaar.  Katten die niet uit België komen moeten in het bezit zijn van een geldig paspoort volgens 
de EU wetgeving met een geldig bewijs van rabiës inenting en een geregistreerde chip dragen. 
 Gelieve u voldoende te informeren en de nodige voorzorgen te nemen i.v.m. de wet op de 
grensoverschrijding 998/2003 tussen EU lidstaten met dieren!!!!                 
Veterinair afgekeurde katten worden niet toegelaten in de showruimte.
De beslissing van de dierenarts is bindend en de exposant dient zich hierbij onvoorwaardelijk 
neer te leggen. 

 1

Ook tijdens de show kan een kat die volgens de dierenarts een gezondheidsrisico van andere 
katten kan zijn, alsnog uit de showruimte verwijderd worden.  



14. Onder geen beding mogen katten in de hun toegewezen kooien geplaatst worden zonder eerst 
door een dierenarts te zijn gecontroleerd. 

15. De nagels van de kat moeten kortgeknipt zijn alvorens de showruimte te betreden. 
16. Katten mogen geen zichtbare identificatie dragen wanneer ze aan de keurmeester worden 

voorgesteld. 
17. Alle kooien hebben de maximum afmetingen van 60x50x50 of 50x50x50 afhankelijk van het 

aantal inschrijvingen.  Het gebruik van gordijntjes is verplicht. 
18. Het is exposanten niet toegestaan kooien te verwijderen en de vrij gekomen ruimte te gebruiken 

als verkoopsruimte. Elke verkoopsactiviteit moet vooraf  worden aangevraagd bij de bevoegde 
personen. Contractuele afspraken zullen dan worden gemaakt.  

19. Bij de kooi-indeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de door de exposant op het 
inschrijfbureau kenbaar gemaakte wensen i.v.m. plaatsing naast .... 
Exposanten die zonder toestemming van het secretariaat andere dan hun aangewezen kooien in 
gebruik nemen, kunnen gediskwalificeerd worden.  

20. Het voeren van ééndagskuikens of ander aanstootgevend voedsel is verboden. 
21. De tentoonstelling is voor het publiek geopend van 10u tot 18u.  Gedurende de openingstijden 

dienen de  dieren in hun kooien aanwezig te zijn.  Zij mogen deze alleen verlaten voor de 
keuring waarvoor zij door de  steward worden opgehaald.  Wanneer een kat zich niet in de hem 
toegewezen kooi bevindt ten tijden van de keuringen zal dit dier als afwezig worden 
beschouwd. Het is de verantwoordelijkheid van de exposant om ervoor te zorgen dat zijn/haar 
kat onmiddellijk ter keuring wordt gebracht wanneer het nummer van de kat door de steward 
wordt opgeroepen.  

22. Ten tijde van de keuringen worden alleen katten met hun rechtmatige eigenaars toegelaten tot 
de keurruimte en alleen op het moment dat ze daar worden voor opgeroepen. Personen andere 
dan stewards en het showmanagement worden niet in de keurruimte toegelaten. 

23. Katten die zich agressief en bedreigend gedragen zullen gediskwalificeerd worden en uit de 
keurruimte verwijderd worden. De beslissing van de keurmeester of een kat al dan niet 
recalcitrant is, is bindend en staat niet ter discussie. 

24. Een keurmeester mag een titel inhouden als hij/zij van mening is dat een kat niet aan de 
standaard voldoet of wanneer er duidelijke sporen zijn van zwangerschap, ondervoeding of 
verwaarlozing. 

25. Een keurmeester kan een kat diskwalificeren als er een overdreven gebruik van poeder of 
artificiële haarkleuring wordt vastgesteld. Of als het duidelijk zichtbaar is dat een kat hormonen 
of verdovende middelen werd toegediend. Elke actie die het natuurlijke gedrag van een kat of  
kitten beïnvloed is verboden alsook chirurgische ingrepen in de anatomie van de kat .  

26. De dieren mogen de showruimte niet voortijdig verlaten op risico van uitsluiting. 
27. Het is niet toegestaan dekkingen te verlenen in de showruimte.  
28. Exposanten zullen geen opmerkingen maken binnen gehoorsafstand van een keurmeester, of 

beslissingen van een keurmeester betwisten. De beslissing van de keurmeester is bindend. 
Onsportief gedrag kan leiden tot sancties.   

29. De vereniging noch de showorganisatie is verantwoordelijk voor: schade van welke aard dan 
ook aan of  door personen en/of dieren tijdens de show toegebracht of ontstaan; ziekte en/of 
daaruit vloeiende dokterskosten die tentoongestelde dieren op de show oplopen en/of verlies of 
sterfte; het weglopen of  zoekraken van katten tijdens de tentoonstelling of tijdens het keuren. 

30. Elke exposant is aansprakelijk voor de schade welke door zijn kat(ten) wordt veroorzaakt. 
31. Inschrijvingen kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd. 
32. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het verenigingsbestuur. 
33. Volgens de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren is het in 

België verboden katten te verhandelen op tentoonstellingen alsook het maken van publiciteit 
voor het verhandelen van katten. (Het ter beschikking stellen van visitekaartjes, folders, ... valt onder dit 
verbod.) 
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Best in Show voor : 
 

Langhaar: De Langharen zullen verdeeld worden aan de hand van het ingeschreven aantal 
                           katten en hun respectievelijke kleuren met in totaal een maximum van 3 BIS 
reeksen. 
Exotic:  BIS reeks voor alle Exotics , als er minstens 10 zijn ; indien dit niet het geval is, 
zullen ze bij 
                           de Langharen onderverdeeld worden. 
Halflanghaar: BIS reeks voor Heilige Birmaan, Ragdoll en Balinees, als er minstens 15 zijn. 
   BIS reeks voor alle overige halflangharen. 
Korthaar: BIS voor Brits Korthaar, Manx, Chartreux, Scottish Fold, Amerikaans Korthaar 
   BIS voor Siamees, Oosters Korthaar, Foreign White, als er minstens 15 zijn. 
   BIS voor overige kortharen. 
Special:  BIS voor het ras of kleur dat die dag in de kijker staat, als er minstens 10 zijn.  

 
 
 
 

Van elke B.I.S. wordt er een B.O.B. gekozen en uit alle B.O.B.’s een B.O.A. 
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