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BEGRIPSBEPALINGEN
In dit reglement wordt verstaan onder:
Felikat
Statuten
HB
HR
FIFé
FIFé Breeding and Registration
Rules
EMS-systeem

Stamboek
Commissie
Adjunct-secretarissen
Leden

Nederlandse Vereniging van Fokkers en Liefhebbers van Katten "FELIKAT"
Statuten van Felikat
Hoofdbestuur van Felikat
Huishoudelijk Reglement van Felikat
Fédération Internationale Féline: internationale federatie van
kattenverenigingen waarbij Felikat is aangesloten
Reglement bevattende de FIFé-regels voor de stamboekvoering
Het door de FIFé gebruikte systeem dat aan iedere variëteit een unieke
code toekent, opgebouwd uit cijfers en letters die fenotypische
kenmerken representeren.
Stamboek, hulpstamboek, registers
Stamboekcommissie
De functionarissen belast met de dagelijkse werkzaamheden t.b.v. de
stamboekvoering
Gewone leden, gezinsleden en ereleden van Felikat

Organisatie van het stamboek
Artikel 1: Het stamboek
1.1
Het stamboek is eigendom van Felikat en een gerichte registratie van relevante gegevens van katten, gefokt
door of in bezit van leden van Felikat, met het doel het verantwoord fokken en houden van katten te
bevorderen.
1.2
Bij een verzoek tot inschrijven in het stamboek kan alle informatie worden verlangd die voor een correcte
stamboekvoering noodzakelijk is. De eigenaar is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij /
zij aan het stamboek verstrekt. Indien er reden is om te twijfelen aan de juistheid van ontvangen informatie
kan inschrijving in het stamboek met opgave van redenen worden geweigerd.
1.3
Alle fokdieren dienen identificeerbaar te zijn d.m.v. een chip. Het chipnummer wordt op de stamboom van de
nakomelingen vermeld. Daarnaast wordt aan iedere kat een stamboeknummer toegekend.
1.4
Het stamboek geeft aan leden van Felikat op verzoek de volgende documenten af:
stambomen
afstammingsbewijzen
bij export indien gewenst transfers
uittreksels uit het stamboek bij import uit andere verenigingen (archiefkaart)
registratiebewijzen van catterynamen
titelcertificaten
Het HB stelt de tarieven vast voor de afgifte van de diverse documenten.
1.5
De persoonsgegevens van leden die bij het stamboek bekend zijn, worden vertrouwelijk behandeld en
kunnen alleen met toestemming van het HB, alsmede met uitdrukkelijke toestemming van het betrokken lid,
aan derden ter beschikking worden gesteld.
1.6
Gewaarmerkte kopieën van stambomen of afstammingsbewijzen worden uitsluitend op schriftelijk verzoek
verstrekt aan de bij Felikat geregistreerde eigenaar van de kat c.q. (via) de fokker van de kat .
1.7
De gegevens waarover het stamboek beschikt staan in principe ten dienste van onderzoek dat de
bestrijding van erfelijke ziekten en/of de bevordering van de gezondheid en het welzijn van katten
tot doel heeft.
1.8
Alle directe en indirecte kosten verbonden aan de diensten van het stamboek zijn voor rekening van de
aanvrager c.q. de afnemer van de diensten.
Artikel 2: Het stamboekreglement
2.1
Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten en het HR van Felikat stelt het HB een stamboekreglement
vast.
2.2
Het stamboekreglement geeft structuur aan de registratie van katten ter ondersteuning van het verantwoord
fokken en houden van katten door de leden en bevat geen bepalingen die strijdig zijn met de wet, met de
Statuten en/of het HR van Felikat en met de geldende FIFé regels.
Artikel 3: De stamboekcommissie
3.1
De stamboekcommissie is een permanente commissie van advies en bijstand, benoemd door het HB, met
tenminste drie leden. De voorzitter van de stamboekcommissie wordt in functie benoemd. De leden van de
stamboekcommissie verdelen in onderling overleg hun werkzaamheden. Een onvolledige commissie
behoudt haar bevoegdheden.
3.2
De stamboekcommissie oefent haar taken en bevoegdheden uit namens en op gezag van het HB. Tegen
alle door de stamboekcommissie genomen besluiten kan bij het HB beroep worden ingesteld.
3.3
De stamboekcommissie heeft de volgende taken en bevoegdheden:
draagt zorg voor een goede gang van zaken bij het stamboeksecretariaat en ziet toe op een correcte
handhaving van de bepalingen van het stamboekreglement;
brengt advies uit aan het HB over alle stamboekaangelegenheden;
kan nestcontroles (laten) uitvoeren;
brengt aan het einde van het verenigingsjaar een jaarverslag uit aan het HB;
is verantwoordelijk voor het beheer van het stamboekarchief van Felikat.
Artikel 4: Gedragsregels
4.1
De leden zijn verplicht zich te houden aan alle binnen Felikat geldende regels en reglementen betreffende
het stamboek.
4.2
Inschrijving van een kat in het stamboek is een voorwaarde voor deelname aan verenigingsactiviteiten, zoals
showen en fokken.
4.3
Alle kittens gefokt door een lid van Felikat dienen conform de FIFé regel eerst bij Felikat geregistreerd te
worden c.q. dient er een stamboom/afstammingsbewijs te worden aangevraagd.
4.4
Alle gefokte nesten dienen gedetailleerd bij het stamboek te worden aangemeld d.m.v. de daarvoor
bestemde (digitale of papieren) formulieren, met inachtneming van de geldende termijnen, ook indien voor
het betreffende nest uiteindelijk geen stambomen worden aangevraagd c.q. worden afgegeven.
4.5
Binnen een periode van 12 maanden mogen met dezelfde poes niet meer dan twee nesten worden gefokt
en binnen een periode van 24 maanden niet meer dan drie nesten. Een doodgeboren nest wordt hierbij niet
als nest aangemerkt.
4.6
Een poes mag na een niet succesvolle dekking tenminste drie weken niet door een andere kater gedekt
worden.
4.7
Met witte katten – ongeacht het ras – mogen activiteiten zoals fokken en showen alleen plaatsvinden,
indien uit een dierenartsverklaring blijkt dat de kat een normaal functionerend gehoor heeft.
4.8
Het is verboden om katten met een Felikat-stamboom voor de commerciële handel aan dierhandelaren over
te dragen c.q. te verkopen.

Artikel 5: Procedure bij overtredingen
5.1
Overtredingen van het stamboekreglement, waaronder overschrijdingen van geldende termijnen, worden
door de adjunct-secretaris ter beoordeling voorgelegd aan de stamboekcommissie.
5.2
Zolang de overtreding in behandeling is bij de stamboekcommissie worden door de adjunct-secretarissen
geen administratieve handelingen verricht ten behoeve van de betreffende aanvraag. De aanvrager wordt
hierover schriftelijk geïnformeerd.
5.3
De stamboekcommissie zal na behandeling van de overtreding het betrokken lid schriftelijk informeren over
haar bevindingen.
5.4
Bij overtreding van de regels die het aantal nesten in een bepaalde periode beperken krijgt de fokker voor
de betreffende poes een fokverbod opgelegd van 12 maanden, vanaf de geboortedatum van het laatste
nest.
Artikel 6: Controles
6.1
Op initiatief van de stamboekcommissie kunnen controles bij leden plaatsvinden. Reden, datum en tijd van
de controle worden door de commissie vooraf schriftelijk aan het betreffende lid meegedeeld. Op één dag
mag door één en dezelfde persoon niet meer dan één adres worden bezocht.
6.2
De leden dienen de met de controle belaste functionarissen c.q. door het HB aangewezen personen
gelegenheid te geven het aanwezige kattenbestand te vergelijken met een lijst van bij het stamboek
geregistreerde katten. Hiertoe dienen alle katten, die tot het huishouden behoren getoond te worden.
Daarnaast dient de verblijfplaats van eventueel afwezige katten te worden opgegeven.
6.3
De leden dienen de met de controle belaste personen alle medewerking te verlenen en naar waarheid alle
informatie over hun cattery te verschaffen.
Artikel 7: Inschrijving in het stamboek
7.1
Het stamboek bestaat uit het Livre d’Origine (LO) en het hulpstamboek uit Régistre Initial et Expérimental
(RIEX).
7.2
Een kat kan in het LO worden ingeschreven, indien zij tot een door de FIFé erkend ras en erkende variëteit
behoort en de laatste drie generaties (ouders, grootouders en overgrootouders) tot hetzelfde ras als de in te
schrijven kat en een erkende variëteit behoren.
7.3
Een kat, die niet voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving in het stamboek (LO) maar wel tot een erkend ras
behoort, kan worden ingeschreven in het hulpstamboek (RIEX). Dit betreft:
katten waarvan de voorouders in de laatste drie generaties niet alle bekend zijn of niet alle in een erkend
stamboek zijn ingeschreven;
katten waarvan bij de kat zelf en bij de 3 voorgaande generaties een stamboeknummer ontbreekt c.q. niet
is af te leiden of het nummer van een erkende vereniging afkomstig is;
katten waarvan de voorouders in de laatste drie generaties niet tot hetzelfde ras of dezelfde rasgroep (=
sisterbreed) behoren als de kat zelf;
katten van een (nog) niet erkende variëteit die wel tot een door de FIFé erkend ras behoren;
ogenschijnlijk wel tot een erkend ras behoort, maar niet beschikt over een geldige stamboom of
afstammingsbewijs, op voorwaarde dat hij in de nieuwelingenklasse als uitmuntend is beoordeeld;
niet tot een door de FIFé erkend ras behoort, maar naar het oordeel van de commissie waardevol kan zijn
voor de fok van een door de FIFé erkend ras.
7.4
Als bewijs van inschrijving wordt door het stamboek een stamboom dan wel een afstammingsbewijs afgegeven
waarop vermeld staan: de kat zelf met naam, stamboeknummer, ras, kleur en eventueel kleurgroep, rascode,
geboortedatum, geslacht en zover bekend de gegevens van de laatste 4 generaties van zijn voorouders.
7.5
Bij de toekenning van een rascode wordt uitgegaan van het fenotype van de kat aan de hand van het EMSsysteem en wordt rekening gehouden met genetische mogelijkheden.
7.6
Indien het fenotype van een kat, gezien zijn afstamming of zijn nakomelingen of door een DNA-test, blijkt af te
wijken van zijn genotype, dient de kat overeenkomstig zijn genotype te worden heringeschreven. Op de
stamboom wordt in voorkomende gevallen de rascode vermeld die overeenkomt met het genotype, gevolgd
door het fenotype tussen < >. Bijvoorbeeld: PER d <d 22>: de kat ziet er tabby uit, maar kan op grond van zijn
voorouders genetisch geen tabby zijn.
7.7
Indien uit verervinggegevens of een DNA-test blijkt dat een kat drager is van een recessieve erfelijke factor die
ongewenst is voor het ras waartoe hij behoort, kan dit op verzoek van de eigenaar op de stamboom worden
vermeld. Op de stamboom wordt een afkorting van de naam van de betreffende recessieve eigenschap tussen
vierkante haken gezet. Bijvoorbeeld: MCO [cp]: de kat draagt het gen voor colourpoint.
Artikel 8: Rassen en variëteiten
8.1
Erkende rassen en variëteiten zijn rassen en variëteiten die door de FIFé zijn erkend.
8.2
Een lijst van alle door de FIFé erkende en (nog) niet erkende rassen en variëteiten met hun EMS-code kan
worden ingezien op de website van de FIFé (www.fifeweb.org) en daar onder ‘breeds’ of kan bij het
stamboeksecretariaat worden opgevraagd.
8.3
Leden van Felikat die willen aansturen op erkenning van een nieuw ras of een nieuwe variëteit dienen zich met
een verzoek om fiattering en organisatorische ondersteuning van hun plannen te wenden tot het HB. Het
verzoek dient een gedetailleerde beschrijving te bevatten van de plannen en de reeds behaalde resultaten.
Alvorens een dergelijk verzoek te honoreren, zal het HB advies inwinnen bij de stamboekcommissie.
8.4
Voor de erkenning van een nieuw ras of nieuwe variëteit van een bestaand ras dienen in het jaar waarin de
erkenning op de General Assembly van de FIFé wordt behandeld:
voor 1 maart alle relevante documenten te zijn gepresenteerd aan de Breed Council van het betreffende
ras, zodat diens bevindingen op de General Assembly kunnen worden besproken;
voor 1 april het definitieve verzoek voor erkenning, inclusief de bevindingen van de Breed Council van het
betreffende ras, door het secretariaat van de FIFé te zijn ontvangen.

8.5

De voorwaarden voor erkenning van een nieuw ras c.q. een nieuwe variëteit bij een bestaand ras kunnen
worden ingezien op de website van de FIFé en daar onder ‘Breeding & Registration Rules’, artikel 10.

Artikel 9: Raskruisingen
9.1
Kruisingen van katten die tot hetzelfde ras of dezelfde rasgroep (zie FIFe BRR artikel 6.1: sisterbreed) behoren
zijn vrijelijk toegestaan.
9.2
Voor alle kruisingen die niet onder punt 9.1 vallen, ongeacht of het om wel of niet erkende rassen c.q. variëteiten
gaat en kruisingen die onder punt 10 vallen alsmede katten met fokbeperking op de stamboom, dient
toestemming te worden gevraagd aan de stamboekcommissie, waarbij de volgende informatie verstrekt dient te
worden:
een omschrijving van het doel van de kruising;
zo mogelijk een fokschema of een beschrijving van de manier waarop de aanvrager het doel wil bereiken;
kopieën van de originele stambomen/afstammingsbewijzen van de betrokken katten.
9.3
Voor alle kruisingen waarvoor toestemming van de stamboekcommissie is vereist geldt:
de toestemming geldt voor één nest en voor de duur van één jaar;
indien de commissie besluit de aanvraag af te wijzen wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld van
de afwijzing en van de redenen die ertoe hebben geleid;
voor katten uit kruisingen waarvoor toestemming van de stamboekcommissie is vereist, maar zonder dat
hiervoor een aanvraag door de fokker is ingediend, worden afstammingsbewijzen met fokbeperking
afgegeven. Echter worden deze katten niet toegelaten tot de controleklasse, tenzij de commissie reden
ziet een door de fokker/eigenaar achteraf ingediend verzoek alsnog goed te keuren.
9.4
Nakomelingen uit kruisingen als hiervoor genoemd onder punt 9.2 worden ingeschreven in het hulpstamboek
(afstammingsbewijs) en krijgen een fokbeperking opgelegd. Langhaar katten krijgen de EMS-code XLH en
korthaar katten de EMS-code XSH met daar achter tussen haakjes de EMS-code van het uiteindelijk beoogde
ras.
9.5
Voor registratie tot het beoogde ras dienen deze katten, met toestemming van de stamboekcommissie, te
worden uitgebracht in de controleklasse op een door Felikat georganiseerde tentoonstelling en dienen zij van
twee keurmeesters de kwalificatie ‘uitmuntend’ te verkrijgen. Na herregistratie vervalt de fokbeperking.
9.6
Katten die niet behoren tot een erkende variëteit van het ras waartoe ze behoren worden ingeschreven in het
hulpstamboek (RIEX) met een x in de EMS-code. De stamboekcommissie kan een fokbeperking opleggen.
Artikel 10: Uitzonderingen van inschrijving in het Stamboek
Zie hiervoor artikel 6 van de Breeding & Registration Rules van de FIFe. Bij twijfel informatie inwinnen bij de
stamboekcommissie.
Artikel 11: Uitzonderingen van kruisingen en overige beperkingen conform de FIFé regels
Voor een overzicht van de FIFé regels c.q. beperkingen verwijzen wij naar de bijlage, die deel uitmaakt van dit
stamboekreglement alsmede naar de recente website van de FIFé en daar onder Breeding and Registration Rules.
Artikel 12: Niet toegestaan voor de fok conform FIFé reglement artikel 3.6
12.1
Katten met een voor hun welzijn nadelige erfelijke afwijking mogen niet voor de fok worden ingezet.
12.2
Witte katten mogen niet worden gekruist met eveneens witte katten; dit geldt voor alle rassen ongeacht de
oogkleur.
12.3
Katten die doof of slechthorend zijn.
12.4
Katten met een navelbreuk.
12.5
Katten zonder snorharen.
12.6
Wilde katten en nieuwe rassen met als basis wilde katten
12.7
Katten met (Pseudo)achondroplasie (groeistoornis) of Osteochondrodyplasie (vergroeiingen en
verhardingen aan het kraakbeen).
12.8
Katten met fouten aan tenen (polydactylie, oligodactylie, syndactylie).
12.9
Kale katten (behalve de thans erkende rassen Sphynx, Don Sphynx en Peterbald) mogen niet voor de fok
worden ingezet.
12.10 Alle andere erfelijke fouten die tot diskwalificatie leiden conform de rasstandaard.
Artikel 13: Fokverbod
13.1
Bij een door de fokker geconstateerde lichamelijke afwijking kan op zijn / haar verzoek, en met toestemming van
de stamboekcommissie, voor één of meer katten uit een nest een fokverbod worden geregistreerd, waardoor
met deze katten niet mag worden gefokt. Op de stamboom wordt dan vermeld: “Met deze kat mag niet worden
gefokt” plus een omschrijving van de reden van het fokverbod.
13.2
Het verzoek voor een fokverbod dient door de fokker voor ieder kitten afzonderlijk schriftelijk te worden
aangevraagd onder vermelding om welke afwijking het gaat op grond waarvan de kat niet voor de fok kan
worden ingezet. Reden zou o.a. kunnen zijn doofheid, navelbreuk, niet ingedaalde testikel(s) bij katers,
vervormingen van botten, staart, schedel, gebit en de in de FIFe standaard van het ras als fouten voor de fok
genoemde afwijkingen.
13.3
Een eenmaal geregistreerd fokverbod is onherroepelijk
Artikel 14: Determinatie
14.1
Indien het fenotype van een kat niet in overeenstemming blijkt te zijn met de kleur en/of de rascode waaronder
hij staat ingeschreven in het stamboek, dient wijziging plaats te vinden alvorens verdere activiteiten met de
betrokken kat kunnen worden ondernomen.
14.2
Tot de leeftijd van 10 maanden kunnen wijzigingen door de fokker c.q. de eigenaar van de kat aan de
betreffende adjunct-secretaris worden doorgegeven. Vanaf de leeftijd van 10 maanden is wijziging alleen

14.3

mogelijk na determinatie op grond van een door twee keurmeesters ondertekende verklaring of een
gecontrasigneerd keurrapport, verkregen op een tentoonstelling of rasdag (zie hieronder punt 17). De gewenste
wijzigingen moeten genetisch uiteraard mogelijk zijn.
Indien reeds een stamboom is afgegeven, dient deze aan de desbetreffende adjunct-secretaris te worden
geretourneerd met vermelding van de gewenste wijziging en vergezeld van het desbetreffende keurrapport van
de determinatie. Na deze bescheiden te hebben ontvangen zal een nieuwe stamboom worden afgegeven. De
kosten zijn voor rekening van de aanvrager.

Artikel 15: Nieuwelingenklasse (13A)
15.1
De nieuwelingenklasse is bedoeld voor katten waarvan de ouders niet bekend of niet geregistreerd zijn, met
uitzondering voor rassen waarvoor de nieuwelingenklasse conform regels van de FIFé gesloten c.q.
verzwaard is.
15.2
Uitbrengen in de nieuwelingenklasse is mogelijk vanaf de leeftijd van 10 maanden en na voorafgaande
toestemming van de stamboekcommissie. De stamboekcommissie kan aan de inschrijving aanvullende
voorwaarden verbinden. Een kat kan slechts eenmaal in de nieuwelingenklasse worden uitgebracht.
15.3
Nadat de betrokken kat van twee keurmeesters de kwalificatie ‘uitmuntend’ of in geval van een niet erkend ras
een ‘I’ heeft gekregen kan hij worden ingeschreven in het register.
Artikel 16: Controleklasse (13B)
16.1
De controleklasse is bedoeld voor katten die stammen uit een door de stamboekcommissie voorafgaand
aan de dekking goedgekeurde raskruising en waarvan de fokker/eigenaar streeft naar opheffing van de
opgelegde fokbeperking.
16.2
Inschrijving is mogelijk vanaf de leeftijd van vier maanden, na toestemming van de stamboekcommissie, op
een door Felikat georganiseerde tentoonstelling. Aan de keurmeesters moet een schriftelijke verklaring worden
overgelegd met de motivatie voor de keuring.
16.3
Indien de betreffende kat in de controleklasse van twee keurmeesters de kwalificatie ‘uitmuntend’ heeft
verkregen, met inachtneming van de standaard van het in aanmerking komende ras, kan herinschrijving onder
de juiste rascode plaatsvinden. Na herinschrijving wordt de fokbeperking opgeheven. Aan het stamboeknummer
worden de letters .RR toegevoegd waaruit blijkt dat de kat in de controleklasse is goedgekeurd.
16.4
Een keuring buiten een tentoonstelling is mogelijk vanaf de leeftijd van drie maanden onder dezelfde condities
als hiervoor vermeld.
16.5
Katten uit raskruisingen zonder voorafgaande toestemming van de stamboekcommissie of uit toevallige niet
bedoelde kruisingen worden geregistreerd als XSH (korthaar) of XLH (langhaar) zonder toevoeging van een
EMS-rascode tussen haakjes. Voor deze katten geldt in principe een fokverbod.
Artikel 17: Determinatieklasse (13C)
17.1
De determinatieklasse is bedoeld voor katten bij wie onduidelijkheid is ontstaan over hun vachtkleur of patroon.
Op verzoek van de stamboekcommissie of de exposant kan een kat in deze klasse door twee keurmeesters
worden beoordeeld. Daarbij wordt de kat niet gekeurd, de keurmeesters spreken zich slechts uit over de
correcte EMS-code.
17.2
De determinatieklasse is toegankelijk voor alle katten vanaf vier maanden.
Artikel 18: Dekkaters
18.1
Alvorens een kater voor de fok kan worden ingezet dient:
a. hij te zijn ingeschreven in het stamboek van Felikat;
b. een negatieve leukemie/aids-test te worden overlegd, die ten tijde van de dekking niet ouder is dan een jaar;
c. een dierenartsverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat beide testikels zijn ingedaald in het scrotum;
d. een dierenartsverklaring te worden overlegd waaruit blijkt dat hij geen navelbreuk heeft.
18.2
Invoer van de gegevens van katers uit andere verenigingen in het stamboek van Felikat vindt plaats conform
dit reglement, nadat de stamboekcommissie de stamboom van de kater genetisch en administratief heeft
gecontroleerd en voor akkoord heeft bevonden. Daartoe dient een goed leesbare kopie van de originele
stamboom van de kater aan de adjunct-secretaris van het betreffende ras te worden gezonden.
18.3
Indien de eigenaar van de dekkater geen lid is van Felikat en niet over een geldige IF-test van de kater beschikt,
dient de eigenaar van de poes de poes op leukemie en aids te laten testen ca. 8 weken na de geboorte van het
nest. Zonder deze test van de poes kunnen geen stambomen voor de kittens worden afgegeven.
18.4
Eveneens kan bij katers waarvan de eigenaar geen lid is van een FIFé vereniging, na voorafgaand overleg met
de stamboekcommissie, van de voorwaarden omschreven in artikel 18.1 c en d worden afgeweken.
Artikel 19: Inschrijving in het stamboek van katten uit andere verenigingen (import)
19.1
Voor katten afkomstig uit andere verenigingen is inschrijving in het stamboek van Felikat een voorwaarde voor
deelname aan activiteiten zoals tentoonstellen en fokken.
19.2
Inschrijving van katten die zijn ingeschreven in het stamboek van een bij de FIFé aangesloten vereniging vindt
plaats conform de FIFe regels.
19.3
Inschrijving van katten die zijn ingeschreven in het stamboek van een niet bij de FIFé aangesloten vereniging in
het stamboek van Felikat kan plaatsvinden, indien het stamboek van deze vereniging door de FIFé of door
Felikat is erkend.
19.4
Bij aanvraag tot inschrijving dient een goed leesbare kleurenkopie in het oorspronkelijke formaat van uitsluitend
de originele stamboom te worden overgelegd, waarop tenminste 4 generaties inclusief de kat zijn vermeld. Door
fokkers zelf gemaakte stambomen of afgegeven door niet erkende verenigingen of van pawpeds, worden niet
geaccepteerd.
19.5
Inschrijving in het stamboek vindt plaats conform het stamboekreglement van Felikat, nadat de
stamboekcommissie de stamboom genetisch en administratief heeft gecontroleerd en deze akkoord heeft

19.6

19.7

19.8
19.9

bevonden. Stambomen van katten geboren uit (ras)kruisingen waarvoor de FIFé c.q. dit reglement bijzondere
bepalingen voorziet worden zoveel mogelijk conform die bepalingen behandeld.
Genetisch onjuiste stambomen / afstammingsbewijzen kunnen aan de aanvrager geretourneerd worden met
vermelding van de geconstateerde onjuistheid en met het verzoek (eventueel via de fokker) bij de
verantwoordelijke vereniging een genetisch juiste stamboom / afstammingsbewijs aan te vragen.
De aanvrager ontvangt na goedkeuring van de stamboom c.q. het afstammingsbewijs een uittreksel uit het
stamboek, de zogenaamde archiefkaart, waaruit blijkt met welke gegevens de kat bij het stamboek is
geregistreerd. Deze bijlage kan van de oorspronkelijke stamboom afwijken doordat onjuistheden zijn hersteld,
ontbrekende kleuren zijn aangevuld en de rascodes zijn aangepast aan het EMS-codesysteem.
Een op de originele stamboom niet vermelde titel die door de kat op FIFé-tentoonstellingen is behaald kan
worden geregistreerd, indien bij de aanvraag een goed leesbare kopie van het titelcertificaat wordt overlegd.
Titels van geïmporteerde katten die niet op FIFé-tentoonstellingen zijn behaald komen conform FIFe regel te
vervallen. De titels van de (voor)ouders worden wel geaccepteerd.

Artikel 20: Nestinschrijving
20.1
Inschrijving van kittens in het stamboek geschiedt aan de hand van het door de fokker ingevuld dekbewijs.
Leden van Felikat dienen uitsluitend het dekbewijs van Felikat te gebruiken. Digitale aanvraag van stambomen
verdient de voorkeur. De aanvraag voor stambomen dient binnen 8 weken vanaf de dag van geboorte van het
nest te geschieden.
20.2
Uitsluitend de geregistreerde eigenaar van de moederpoes is gerechtigd stambomen voor de kittens aan te
vragen.
20.3
De datum van de geboorte van het eerste kitten geldt als geboortedatum voor het hele nest.
20.4
De fokker ontvangt een bevestiging van de aanvraag van stambomen. Hij/zij dient de daarop vermelde
gegevens te controleren en eventuele onjuistheden per omgaande schriftelijk te melden aan de betreffende
adjunct-secretaris.
20.5
Op eenmaal afgegeven stambomen / afstammingsbewijzen worden de voornamen van de kittens niet meer
gewijzigd. Alle andere correcties, zoals geslacht, geboortedatum en kleur van de kittens, die niet meteen na de
ontvangst van de bevestiging aan de adjunct-secretaris zijn gemeld en daardoor foutief in de stamboom zijn
opgenomen, worden wel doorgevoerd. De kosten voor nieuwe stambomen komen ten laste van de
fokker/eigenaar. Een nieuwe stamboom wordt pas afgegeven nadat de betreffende adjunct-secretaris de reeds
afgegeven stamboom heeft ontvangen.
20.6
Per kat mag maar één originele stamboom in omloop zijn. Mocht een stamboom verloren gaan c.q. onvindbaar
raken dan kan geen tweede originele stamboom worden afgegeven. Wel een gewaarmerkte kopie. De kosten
zijn gelijk aan een nieuwe stamboom.
20.7
Bij gerezen twijfels rond het vaderschap van een nest als gevolg van niet tijdige en/of onvolledige en/of
twijfelachtige gegevensverstrekking, kan de stamboekcommissie nadere informatie bij de fokker opvragen of een
vaderschapstest verlangen. De hieraan verbonden kosten komen in alle gevallen ten laste van de fokker.
20.8
Mocht bij twijfels niet onomstotelijk komen vast te staan dat de opgegeven kater inderdaad de vader van het
nest c.q. kittens uit het nest is, wordt een afstammingsbewijs afgegeven met vermelding van de moederpoes en
haar voorouders, maar "uit onbekende vader".
20.9
Indien de fokker een DNA-onderzoek laat uitvoeren waarbij onomstotelijk komt vast te staan welke kater de
vader van welk kitten is, kan de fokker alsnog een verzoek indienen tot afgifte van stambomen met vermelding
van de vader. De kosten van het onderzoek en van eventuele nieuwe stambomen komen geheel ten laste van
de fokker.
20.10
Poezen die geen Felikat of Mundikat stamboom hebben, maar vanuit een andere vereniging zijn
geïmporteerd, dienen voor de eerste dekking eenmalig een FIV/FeLV test ondergaan. De test dient bij
aanvraag van de stambomen voor het eerste nest ingezonden te worden.
20.11 Van de moederpoes dient conform de FIFé regels eenmalig een dierenartsverklaring te worden overlegd waaruit
blijkt dat zij geen navelbreuk heeft.
20.12 Voorwaarden vader van het in te schrijven nest zie hiervoor artikel 18.
20.13
Er worden pas stambomen verstrekt indien betaling daarvan door de penningmeester is ontvangen.
Artikel 21: Eigendomsoverdracht van katten
21.1
Bij fysieke overdracht van de kat dient de stamboom c.q. het afstammingsbewijs en het entingsboekje aan de
nieuwe eigenaar te worden overhandigd. Het is niet toegestaan de stamboom c.q. het afstammingsbewijs van
de kat voor tegenprestaties van de koper achter te houden.
21.2
Een kitten mag door de fokker aan de nieuwe eigenaar pas worden overgedragen indien het tenminste 13
weken oud is, een gewicht van tenminste 1 kg heeft bereikt en volledig tegen kattenziekte en niesziekte is
ingeënt. De door de dierenarts ingevulde data in het entingboekje zijn doorslaggevend.
21.3
Een fokpoes mag pas van verblijfplaats veranderen en van haar kittens worden gescheiden indien haar laatste
nest tenminste 13 weken oud is.
21.4
Het is niet toegestaan katten over te dragen waarvan men weet of vermoedt dat ze niet gezond zijn. De eigenaar
is verplicht de nieuwe eigenaar vóór de overdracht in kennis te stellen van eventuele hem / haar bekende, al dan
niet zichtbare c.q. merkbare, gebreken van de kat.
Artikel 22: Uitzetkatten
22.1
Uitzetkatten zijn fokdieren die zijn gehuisvest op een ander adres dan het woonadres van de geregistreerde
eigenaar.
22.2
Het fokken met deze katten gebeurt uitsluitend op naam en onder de verantwoordelijkheid van de geregistreerde
eigenaar van de kat. Met de kat mag niet bij een andere vereniging dan Felikat worden gefokt.
22.3
Binnen 14 dagen na plaatsing van een kat als uitzetkat dient het stamboeksecretariaat hiervan in kennis te
worden gesteld door inzending van een volledig ingevuld en ondertekend formulier.

22.4

22.5

Dit formulier ‘Kennisgeving inzake uitzetkat’ is verkrijgbaar bij het stamboeksecretariaat en kan worden
gedownload van de website van Felikat.
De houder verklaart door het mede ondertekenen van de ‘Kennisgeving inzake uitzetkat’ te hebben kennis
genomen van de binnen Felikat geldende regels en deze in acht te zullen nemen. Voorts verklaart hij / zij in te
stemmen met eventuele controlebezoeken namens de stamboekcommissie.
De eigenaar blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de nakoming van alle regels en kan zich niet
beroepen op overmacht, voortvloeiend uit het feit dat de kat bij de houder is gehuisvest.

Artikel 23: Overlijden en vermissing
23.1
Bij overlijden of vermissing van een bij het stamboek ingeschreven kat die de leeftijd van een jaar nog niet
heeft bereikt, dient de eigenaar binnen een maand de stamboom van de kat bij de betreffende adjunctsecretaris in te leveren. Op verzoek kan de stamboom na ongeldig te zijn gemaakt aan de eigenaar worden
geretourneerd.
23.2
In alle andere gevallen kan de eigenaar via het ledenportaal zelf zijn kattenbestand bijhouden.
Artikel 24: Catterynamen en voornamen
24.1
Voor een aanvraag tot registratie van een catterynaam bij de FIFé dient het daarvoor bestemde formulier,
waarop 3 keuzes dienen te worden ingevuld, naar de betreffende adjunct-secretaris gestuurd te worden. Indien
de aangevraagde namen niet in het Nederlandse FIFé-bestand voorkomen, en ook niet sterk lijken op een al
bestaande catterynaam, zal de aanvraag worden doorgestuurd naar de FIFé-secretaris die belast is met de
registratie van catterynamen.
24.2
Het formulier is te vinden via de website van Felikat onder stamboek – formulieren – aanvraagformulier
catterynaam. Op dit formulier zijn alle gegevens en kosten vermeld alsmede de website van de FIFé waar men
zelf kan informeren of de beoogde catterynaam reeds is geregistreerd. Conform FIFé regelgeving mag een
catterynaam geen rasnaam of delen daarvan of een EMS-code of het woord ‘cattery’ bevatten. Verdere
informatie is te vinden op de website van de FIFé onder ‘Breeding and Registration Rules’ onder artikel 5.
24.3
Een catterynaam is niet overdraagbaar, per persoon kan slechts één catterynaam worden geregistreerd en een
eenmaal geregistreerde catterynaam kan in principe niet worden gewijzigd.
24.4
Na overlijden van de eigenaar van een catterynaam kan deze naam twintig jaar niet worden gebruikt, tenzij hij
wordt overgedragen aan een wettige erfgenaam, die lid is van een FIFé-vereniging.
24.5
Alleen de geregistreerde eigenaar van een catterynaam heeft het recht door hem/haar gefokte katten onder die
catterynaam te laten registreren en de door hem/haar gefokte katten worden ook altijd onder zijn/haar
geregistreerde catterynaam ingeschreven.
24.6
Als bewijs van inschrijving in het register van catterynamen, wordt aan de aanvrager een registratiekaart
verstrekt met daarop vermeld zijn / haar catterynaam met de landencode NL en het registratienummer.
24.7
De naam waaronder een kat in het stamboek wordt ingeschreven mag inclusief de catterynaam, lettertekens en
spaties uit maximaal 30 posities bestaan. Van deze 30 posities zijn er maximaal 18 voor de catterynaam
toegestaan.
24.8
De voornaam van een kat mag uitsluitend één keer in combinatie met dezelfde catterynaam worden gebruikt.
Een voornaam mag niet bestaan uit een ander catterynaam of sterk op een catterynaam lijken.
24.9
Katten die zijn gefokt door leden, die geen catterynaam hebben laten registreren, en katten zonder
afstammingspapieren die worden ingeschreven in het register van het hulpstamboek, worden ingeschreven
onder een uit één woord bestaande naam, waaraan door het stamboeksecretariaat een jaarletter wordt
toegevoegd. Deze naam mag niet bestaan uit een catterynaam of sterk op een catterynaam lijken. Er mogen
conform FIFé regelgeving maximaal twee nesten zonder catterynaam worden gefokt.
Artikel 25: Titelregistratie
25.1
Het aanvragen van een titelregistratie dient te geschieden door de eigenaar van de kat door inzending van
duidelijk leesbare kopieën van de keurkaarten (zonder keurrapporten) aan de adjunct-secretaris die met deze
taak is belast. De aanvraag voor een titel moet worden ingediend binnen een maand na het behalen van het
laatste kwalificerende certificaat.
Bij de aanvraag dienen de naam en het stamboeknummer van de kat, alsmede het lidmaatschapsnummer van
de aanvrager worden vermeld.
25.2
Als bewijs van registratie ontvangt de eigenaar van de kat een titelcertificaat. Aan het verstrekken van het bij
de titel behorende lint zijn extra kosten verbonden. De aanvrager kan daarvan afzien door dit bij de aanvraag te
vermelden.
25.3
Voor alle titels geldt dat de kwalificerende certificaten door tenminste 3 verschillende keurmeesters moeten zijn
toegekend. Indien tijdens een tentoonstelling de situatie dreigt te ontstaan dat aan deze eis niet zou kunnen
worden voldaan, dient het keurrapport op dezelfde tentoonstelling te worden gecontrasigneerd door een tweede
voor het ras bevoegde keurmeester. Dit moet aan de keurmeester die de kat het eerst keurt pas worden gemeld
nadat hij de desbetreffende kwalificatie heeft toegekend.
25.4
De certificaten dienen in de juiste volgorde behaald te worden: CAC / CAP – CACIB / CACIP – CAGCIB /
CAGCIP – SACS / SAPS. Een tussendoor te laag of te hoog behaald certificaat is niet geldig. De kat kan
pas dan in een hogere klasse op tentoonstellingen worden ingeschreven, wanneer de lagere titel is
geregistreerd of ter registratie is ingestuurd. Uitzondering: indien op een tweedaagse tentoonstelling de kat
de eerste dag het laatste certificaat voor een bepaalde titel heeft behaald, dan mag hij de volgende dag
worden ingeschreven voor het eerste certificaat van de daarop volgende titel.
25.5
Indien een kat voor een bepaalde titel voldoende kwalificerende keurrapporten heeft behaald, is het niet
toegestaan de kat nogmaals in deze klasse op FIFé tentoonstellingen in te schrijven. Indien inschrijving in
de volgende hogere klasse niet mogelijk is, kan de kat alleen worden ingeschreven buiten mededinging.

25.6

25.7
25.8

Een kat dient met betrekking tot het ras en de variëteit voor tentoonstellingen te worden ingeschreven
conform haar stamboom (= EMS-code). Bij stambomen met vermelding van zowel een genotype als ook
een fenotype, dient de kat conform het fenotype (vermeld tussen < >) te worden ingeschreven. Mocht er
tussentijds echter een wijziging van de EMS-code m.b.t. de kleur c.q. groep plaatsvinden, dan behouden de
tot dusver behaalde titels hun geldigheid. Echter, de kat moet vanaf de wijziging van de EMS-code onder de
nieuwe variëteit c.q. groep alle volgende certificaten behalen. Tevens dient de wijziging te worden
doorgegeven aan het stamboeksecretariaat voor wijziging in het stamboek.
Certificaten die katten behalen bij verenigingen die geen lid zijn van de FIFé worden niet erkend.
Indien een kat voordat hij bij Felikat wordt geregistreerd al een titel heeft behaald bij een vereniging die geen
lid is van de FIFé komt deze titel te vervallen.

Artikel 26: Slotbepalingen
26.1
Over zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het HB, na advies van de stamboekcommissie en/of zijn de
reglementen van de FIFé van toepassing.
26.2
Tussentijdse wijzigingen van dit reglement worden in het verenigingsorgaan gepubliceerd.
26.3
Het stamboekreglement zal zo nodig worden aangepast naar aanleiding van genomen besluiten tijdens de
jaarlijks gehouden General Assembly van de FIFé.
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Bijlagen
Bijlage bij artikel 11 van het stamboekreglement
Conform het stamboekreglement van de FIFé (Breeding & Registration Rules) zijn de volgende regels bij de diverse
rassen van toepassing:
Algemeen
Nakomelingen uit katten van een erkend ras en een erkende kleur, patroon en/of vachtlengte, die volgens de
onderstaande lijst of in de rasstandaard uitgesloten zijn, worden geregistreerd als XLH (niet erkend ras langhaar) of XSH
(niet erkend ras korthaar) met daar achter de EMS-code van het oorspronkelijke ras alsmede kleur, patroon, enz.
Katten met een EMS-code XSH en XLH mogen uitsluitend voor de fok worden ingezet na voorafgaande
toestemming van de stamboekcommissie.
De * in de codes staan voor de in te vullen kleur / patroon van de desbetreffende kat.
American Curl lang- en korthaar (ACL/ACS)
Katten met rechte oren worden geregistreerd als ACL/ACS x*71. Dit houdt in dat zij niet als erkende variëteit worden
geregistreerd, maar wel voor de fok van ACL/ACS mogen worden ingezet.
Bengaal (BEN)
• De Nieuwelingenklasse is gesloten.
• Kruising met een ander ras is niet toegestaan.
• Generaties F1-F4 mogen niet voor de fok worden ingezet.
• Charcoal variëteiten moeten als BEN x *t (b.v. BEN x n 22 t) worden geregistreerd, dit betekent als niet erkende
variëteit. Zij mogen wel voor de fok worden ingezet.
Brits Korthaar (BSH) en Brits Langhaar (BLH)
• Nakomelingen van katten met osteochondrodysplasie (raskenmerk van het gevouwen oor van de Scottish
Fold) mogen niet als Brits Korthaar of Brits Langhaar worden geregistreerd, ongeacht het type van de oren.
Dit geldt ook indien katten met deze afwijking in de stambomen van de voorouders zijn geregistreerd (artikel
3.6.2 FIFe BRR).
• Voor shaded en shell wordt uitsluitend code 11 gebruikt met als beschrijving 'tipped'.
Burmees (BUR)
• Katten met zilver, agouti en/of met wit mogen niet voor de fok worden ingezet.
• Nakomelingen van niet erkende variëteiten worden als XSH * <BUR> geregistreerd.
• Katten die voor de fok worden ingezet moeten over een DNA-test voor GM2 beschikken, tenzij beide ouders
over testen beschikken waaruit blijkt dat ze het gen voor Gangliosidose niet dragen. Dragers mogen niet met
dragers worden gekruist.
• Katten die verplicht getest dienen te worden, moeten gechipt zijn.
Don Sphynx (DSP)
Mag met geen ander ras worden gekruist. Voor verdere registratie zie FIFé Breeding & Registration Rules artikel 6.6.
Europees Korthaar (EUR)
Kan alleen met een korte vacht als Europees Korthaar worden geregistreerd. Langharige katten kunnen uitsluitend al XLH
* <EUR> worden geregistreerd. Voor registratie van erkende en niet erkende kleuren zie FIFé Breeding & Registration
Rules artikel 6.7.

Japanse Bobtail (JBT)
Zilver, shaded, shell, golden, ticked tabby en point zijn niet toegestaan en dienen als XSH * <JBT> worden geregistreerd.
Kurilean Bobtail (KBL/KBS)
• Katten uitsluitend afkomstig van de Koerilen Eilanden kunnen via de Nieuwelingenklasse worden erkend.
Hun afkomst moet via officiële documenten worden bevestigd.
• Kruising met andere rassen is niet toegestaan.
• Chocolate, lilac, cinnamon, fawn en point zijn niet toegestaan en moeten worden geregistreerd als XLH * <KBL>
of XSH * <KBL>.
Korat (KOR)
• Uitsluitend de kleur blauw is erkend en voor de fok toegestaan.
• Alle andere kleuren worden als XSH * <KOR> of XLH * <KOR> geregistreerd.
• Uitsluitend katten afkomstig uit Thailand kunnen via de Nieuwelingenklasse worden erkend. Hun afkomst moet
via officiële documenten worden bevestigd.
• Katten die voor de fok worden ingezet moeten over een DNA-test voor GM beschikken, tenzij beide ouders over
testen beschikken waaruit blijkt dat ze het gen voor GM niet dragen. Dragers mogen niet met dragers worden
gekruist.
• Katten die verplicht getest dienen te worden, moeten gechipt zijn.
LaPerm (LPL/LPS)
Alle LPL/LPS mogen voor de fok van LPL/LPS worden ingezet.
Katten uit 2 x LPL of LPS met een gladde vacht mogen eveneens voor de fok worden ingezet, echter worden zij als een
niet erkende variëteit met code 84 geregistreerd. Voorbeeld: LPL x * 84 of LPS x * 84.
Manx en Cymric (MAN/CYM)
Een Manx/Cymric met drie generaties 51, 52, 53 en 54 achter zich in de stamboom wordt als LO geregistreerd, ongeacht
dat 54 een niet erkende variëteit is.
Egyptische Mau (MAU): de nieuwelingenklasse is gesloten.
Maine Coon (MCO): de kleuren chocolade, lilac, cinnamon en fawn alsmede point zijn niet toegestaan en dienen als XLH
<MCO> te worden geregistreerd.
Neva Masquerade (NEM)
• Uitsluitend katten afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie kunnen via de Nieuwelingenklasse worden erkend.
Hun afkomst moet via officiële documenten worden bevestigd.
• Kruisingen met andere rassen zijn niet toegestaan, met uitzondering van de Siberische Boskat (SIB).
• Chocolate, lilac, cinnamon en fawn point zijn niet toegestaan en dienen als XLH * <NEM> te worden
geregistreerd.
Noorse Boskat (NFO)
•
chocolade, lilac, cinnamon en fawn alsmede point zijn niet toegestaan en dienen als XLH * <NFO> te worden
geregistreerd.
•
Katten die voor de fok worden ingezet moeten over een DNA-test voor GSD IV beschikken, tenzij beide ouders
over testen beschikken waaruit blijkt dat ze het gen voor Glycogeenstapelingsziekte Type IV (GSD IV) niet
dragen. Dragers mogen niet met dragers worden gekruist. Katten die verplicht getest moeten worden, moeten
gechipt zijn.
Ocicat (OCI)
Katten in de kleuren rood, créme of tortie tabby zijn niet erkend en worden als XSH * <OCI> geregistreerd.
Katten in cinnamon en fawn met een hoog aandeel aan rufisme kunnen rood of créme uitzien, maar kunnen genetisch
geen tortie poezen geven.
Peterbald (PEB)
• Peterbald kan alleen voor de fok van Peterbald worden ingezet. Kruisingen zijn, na voorafgaande toestemming
van de stamboekcommissie, toegestaan met BAL, OHL, OSH en SIA.
•
Voor registratie van nakomelingen zie FIFé reglement artikel 6.18.
•
Katten die voor de fok worden ingezet moeten eenmalig voor de eerste dekking getest worden op CEP290
(PRA-rdAC). Katten met een positief resultaat mogen niet met katten worden gekruist die eveneens positief
zijn. Katten die uit ouders komen die beiden negatief voor PRA zijn hoeven niet getest te worden.
•
Katten die verplicht getest dienen te worden, moeten gechipt zijn.
Ragdoll (RAG): alleen pointkatten met blauwe ogen (Siamees gen voor point) zijn als Ragdoll erkend. Alle andere
variëteiten kunnen uitsluitend als XLH * <RAG> worden geregistreerd.
Russisch Blauw (RUS): uitsluitend erkend in de kleur blauw. Voor de fok mogen alleen blauwe ouders worden ingezet.
Alle andere kleuren worden als XSH * (RUS) geregistreerd.
Siamezen, Balinezen, Oosters Kort- en Oosters Langhaar (SIA/BAL/OSH/OLH)

•
•
•

Katten die voor de fok worden ingezet moeten eenmalig voor de eerste dekking getest worden op CEP290
(PRA-rdAC). Katten met een positief resultaat mogen niet met katten worden gekruist die eveneens positief
zijn. Katten die uit ouders komen die beiden negatief voor PRA zijn hoeven niet getest te worden.
Katten die verplicht getest dienen te worden, moeten gechipt zijn.
Siamezen en Balinezen met zilver mogen niet voor de fok worden ingezet, tenzij met voorafgaande
toestemming van de stamboekcommissie.

Siberische kat (SIB)
•
Mag niet met andere rassen worden gekruist, met uitzondering van de NEVA Masquerade (NEM).
•
Uitsluitend katten afkomstig uit de voormalige Sovjet-Unie kunnen via de Nieuwelingenklasse worden erkend.
Hun afkomst moet via officiële documenten worden bevestigd.
•
Chocolade-, lilac-, cinnamon- en fawn met of zonder point zijn niet toegestaan en dienen als XLH * <SIB> te
worden geregistreerd.
•
Katten in alle andere kleuren met point dienen als NEM te worden geregistreerd.
Singapura (SIN)
Andere variëteiten dan seal sepia ticked tabby (Burmees bruin point ticked tabby) zijn niet erkend en worden als
XSH * <SIN> geregistreerd.
Sokoke (SOK): uitsluitend katten afkomstig uit het district Sokoke in Kenia kunnen via de Nieuwelingenklasse worden
erkend. Hun afkomst moet via officiële documenten worden bevestigd.
Sphynx (SPH)
Voor haarloze katten zoals de Sphynx worden de EMS-codes 's' (zilver) en 'y' (golden) niet gebruikt, ongeacht het
genotype.
Selkirk Rex Langhaar en Korthaar (SRL/SRS)
• Alle SRL/SRS mogen uitsluitend voor de fok van SRL/SRS ingezet werden.
• Toegestane kruisingen zijn met BLH/BSH en PER/EXO, na voorafgaande toestemming van de
stamboekcommissie.
• Katten met een gladde vacht, geboren uit SRL/SRS mogen eveneens voor de fok worden ingezet, echter
worden zij als niet erkende variëteit met code * 84 geregistreerd.
Thai (THA)
• Kruisingen met andere rassen zijn niet toegestaan.
• Uitsluitend erkende kleuren mogen voor de fok worden ingezet.
• Cinnamon, fawn, silver, golden en wit zijn niet toegestaan. Nakomelingen met deze kleuren dienen als niet
erkend ras XSH * <THA> worden geregistreerd.
• Registratie en inschrijving voor tentoonstellingen als Thai is alleen mogelijk indien er in de eerste vier generaties
geen ander ras dan Thai op de stamboom is vermeld.
• Uitsluitend katten afkomstig uit Thailand kunnen via de Nieuwelingenklasse worden erkend.
Hun afkomst moet via officiële documenten worden bevestigd.
Turkse Angora (TUA)
• Katten met point zijn niet erkend.
• Chocolate, lilac, cinnamon, fawn en point zijn niet toegestaan en dienen als XLH * <TUA> te worden
geregistreerd.
Turkse VAN (TUV)
• Uitsluitend de kleuren met EMS-code n, a,d, e, f en g (tabby en non-agouti) zijn erkend.
• Nakomelingen van niet erkende kleuren dienen als XLH * <TUV> te worden geregistreerd.
• Uitsluitend katten afkomstig uit Turkije en omliggende landen kunnen via de Nieuwelingenklasse worden erkend.
Hun afkomst moet via officiële documenten worden bevestigd.
Sisterbreed
Zijn rassen die onderling zonder toestemming van de stamboekcommissie mogen worden gekruist. Zie voor de lijst het
stamboekreglement van de FIFe, artikel 6.1 (Breeding & Registration Rules).

TITELS en TITELREGISTRATIE
Titel
Champion
Premior
International Champion
International Premior
Grand International Champion
Grand International Premior
Suprême Champion
Suprême Premior

Afkorting
CH
PR
IC
IP
GIC
GIP
SC
SP

Registratie

Winner titels
National Winner

NW

Deze titel wordt voor de naam van de kat
en voor alle kampioenstitel geplaatst

Junior Winner

JW

Deze titel wordt achter de volle
naam van de kat geplaatst

American Winner
Baltic Winner
Mediterranean Winner
North Sea Winner
Scandinavian Winner
World Winner

AW
BW
MW
NSW
SW
WW

Deze titel + jaargetal wordt
voor de volle naam van de
kat en voor alle andere
kampioenstitel geplaatst

Merit titel
Distinguished Merit
Distinguished Show Merit
Distinguished Variety Merit

DM
DSM
DVM

Deze titel wordt achter de
volle naam van de kat
geplaatst

Deze titels worden voor
de volle naam van de
kat geplaatst

Toelichting
Kampioenstitel
*
Volgorde en hoeveelheid behalen van certificaten zie www.felikat.org - Shows - tentoonstellingsklassen.
*
Alleen bij de FIFe behaalde titels worden geaccepteerd.
*
Voorlopig erkende rassen kunnen titels in klasse 7, 8, 9 en 10 behalen.
*
Voor de titel van voorlopig erkende rassen wordt een P geplaatst om de provisorische
titel te kenmerken: PCH, PPR, PIC en PIP.
Junior Winner
Tenminste 5 x BIS in klasse 12 en 11.
Distinguished Merit
* een vrouwelijke kat, die minimaal 5 nakomelingen met de titel IC / IP of hoger heeft
voortgebracht;
* een mannelijke kat, die minimaal 10 nakomelingen met de titel IC / IP of hoger
heeft voortgebracht.
Distinguished Show Merit
Alleen volwassen katten van een erkend ras en huiskatten kunnen deze titel winnen. Zij moeten dan 10 x BIS of BIS
opp.sex hebben behaald in de klassen 1 tot 10 of klasse 14. Tussen de eerste BIS en de 10de BIS moeten minimaal 2
jaar en 1 dag zitten.
Distinguished Variety Merit
10 x Best in Variëteit in de klassen 1 tot 12.Tussen de eerste BIS en de 10de BIS moeten minimaal 2 jaar en 1 dag
zitten.

