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Doel
Artikel 1.
Het doel van het bijhouden van een stamboek is om over de juiste gegevens te kunnen beschikken welke
noodzakelijk zijn bij het fokken.
Om dit te bereiken houdt het stamboeksecretariaat een register bij van katten met de daarbij behorende
gegevens zoals geboortedatum, geslacht, afstamming, ras en variëteit.
Met behulp van deze gegevens worden door het stamboeksecretariaat stambomen, afstammingsbewijzen,
registratiebewijzen, eigendomsbewijzen, catteryregistraties en kampioenscertificaten uitgegeven. Van al
deze documenten bewaart het stamboeksecretariaat kopieën in haar digitaal archief.

Algemeen
Artikel 2.
Het stamboek is eigendom van Limbra Cat Club.
Het stamboek werkt samen met alle erkende stamboeken van andere verenigingen. Bij onjuistheden in de
documenten van andere verenigingen, zal (indien mogelijk) met de betreffende vereniging contact gezocht
worden. Bij onoplosbare problemen wordt er overlegd met de stamboekcommissie en/of het bestuur van
Limbra Cat Club.
Artikel 3.
Limbra Cat Club is aangesloten bij de Federatie Nederlandse Kattenverenigingen, verder te noemen FNK. Indien
er ontwikkelingen zijn betreffende wet en regelgeving vanuit de overheid en/of ons overkoepelende
organisaties zoals de FNK heeft het bestuur recht het stamboekreglement op voorstel en advies van de
stamboekcommissie aan te passen.
Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan alle fokkerleden kenbaar gemaakt worden. Wijzigingen gaan pas
in na bekendmaking van de veranderingen in het stamboekreglement.
Artikel 4.
In het stamboek kunnen enkel en alleen katten worden ingeschreven die eigendom zijn van fokkerleden met een
catteryregistratie bij Limbra Cat Club.
Artikel 5.
Limbra Cat Club fokkerleden mogen op geen enkele wijze ook nog gebruik maken van stamboeken van andere
kattenorganisaties. Dit geldt ook voor buitenlandse kattenorganisaties.
Artikel 6.
Kittens krijgen de catterynaam van de eigenaar van de moederpoes.
Artikel 7.
Het stamboeksecretariaat geeft de volgende documenten af:
a. Stambomen aan die katten, waarvan tenminste 3 generaties voorouders zijn geregistreerd bij een door
Limbra Cat Club erkend stamboek; waarvan tenminste 3 generaties voorouders behoren tot hetzelfde ras of
dezelfde rasgroep als de kat zelf en die behoren tot een door Limbra Cat Club erkend ras.
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b. Afstammingsbewijzen aan die katten, waarvan minder dan 3 generaties voorouders zijn geregistreerd bij
een door Limbra Cat Club erkend stamboek; waarvan minder dan 3 generaties voorouders behoren tot
hetzelfde ras of dezelfde rasgroep als de kat zelf; en die behoren tot een door Limbra Cat Club erkend ras.
Afstammingsbewijzen aan katten die geboren worden uit een outcrossverparing waar vooraf schriftelijke
toestemming van de stamboekcommissie is verleend. Een outcrossverparing is een kruising van twee
katten die niet tot dezelfde rasgroep behoren.
Afstammingsbewijzen aan die katten die tot een voorlopig erkend ras behoren. (na erkenning van het ras
wordt het afstammingsbewijs niet veranderd in een stamboom)
c. Registratiebewijzen aan die katten, waarvan één of beide ouders onbekend zijn; of aan die katten waarvan
niet wordt voldaan aan de bepalingen voor een stamboom of afstammingsbewijs. Een registratiebewijs kan
verkregen worden:
Na overleg van een bewijs van determinatie op een tentoonstelling of een daartoe door de
stamboekcommissie aangewezen persoon. De determinatie op een tentoonstelling dient drie keer door drie
keurmeesters uitgevoerd te worden.
Voor elke in het stamboek geregistreerde kat wordt er één eigendomscertificaat afgegeven.

Organisatie
Artikel 8.
De stamboekcommissie bestaat uit minimaal (liefst meer) twee leden, die meerdere functies in deze
commissie mogen bekleden.
De stamboekcommissie kent de onderstaande functies:
a. Een voorzitter die belast is met de controle.
b. Een secretaris, die verantwoordelijk is voor het stamboeksecretariaat en zijn
medewerker(s).
c. Een penningmeester.
d. Algemene leden.
Artikel 9.
De stamboekcommissie en stamboeksecretaris worden benoemd en ontheven door het bestuur van Limbra
Cat Club. Beide dienen een zo breed mogelijke kennis te hebben van katten. Één stamboekcommissielid
dient ook een bestuurslid te zijn van het dagelijks bestuur van Limbra Cat Club. Bij kleine problemen wordt
er overlegd met de stamboeksecretaris, grotere ingrijpende problemen van welke aard dan ook worden
overlegd met het bestuur van Limbra Cat Club.
Artikel 10.
a. De stamboekcommissie houdt toezicht op de gang van zaken bij het stamboeksecretariaat. Tevens
informeert zij het bestuur regelmatig over de gang van zaken bij het stamboeksecretariaat.
b. De stamboekcommissie beslist in alle gevallen waarin de voorwaarden tot het opnemen in het stamboek
niet voorzien is en in gevallen die een stamboeksecretaris voorlegt, één en ander in overleg met de
stamboeksecretaris. Bij onoplosbare problemen beslist het bestuur.
c. De stamboekcommissie geeft adviezen aan het bestuur en het stamboeksecretariaat over genetische en
administratieve zaken die te maken hebben met het stamboek.

LIMBURGS BRABANTSE CATTERYCLUB

pag. 4

d. Bezwaar maken tegen beslissingen van de stamboekcommissie is mogelijk bij het bestuur. Hier geldt een
termijn van 14 dagen nadat de stamboekcommissie de betrokken personen in kennis gesteld hebben
van hun besluit. Het bezwaar dient schriftelijk te geschieden zowel naar het bestuur toe als naar de
stamboekcommissie. Een bezwaarschrift tegen de beslissing van de stamboekcommissie sluit de
uitvoering daarvan niet uit. Het uiteindelijke besluit van het bestuur is bindend zowel voor de betrokken
persoon als voor de stamboekcommissie.
Artikel 11.
Limbra Cat Club is aangesloten bij de Federatie Nederlandse Kattenverenigingen (FNK). Limbra Cat Club hanteert
de door deze Federatie opgestelde CAC lijst maar behoud, in overleg met bestuur en stamboeksecretaris, zich
het recht om uitzonderingen te maken op deze lijst. Alle rassen, kleuren, en variëteiten die op deze CAC lijst
staan, zijn erkend. Erkenning van nieuwe rassen, kleuren of variëteiten, die NIET op deze lijst staan, kan slechts
geschieden, nadat de fokker(s) c.q. de aanvrager(s) heeft of hebben voldaan aan de procedure eisen van de
Federatie Nederlandse Kattenverenigingen. De procedure en regels zijn te vinden op de website van de FNK.
Deze CAC lijst wordt actueel gehouden in overleg met andere FNK aangesloten kattenverenigingen.
Artikel 12.
De stamboekcommissie behandelt de bij haar binnengekomen correspondentie. Hieronder vallen ook verzoeken
tot uitzondering op dit reglement. Dit doen zij in overleg met de stamboeksecretaris en het bestuur.

Taak en bevoegdheden stamboeksecretaris en zijn medewerkers.
Artikel 13.
Een stamboeksecretaris verwerkt of laat onder zijn verantwoording door een stamboekmedewerker verwerken:
a. De bewijzen van dekking, samen met de aanvragen van stambomen, afstammingsbewijzen en
registratiebewijzen.
b. De eigendomsbewijzen.
c. Meldingen betreffende katten met stamboekpapieren van andere kattenorganisaties.
d. Behaalde titels van kampioenschappen.
e. Catteryregistratie.
f.

Meldingen van castratie en sterilisatie van katten.

g. Meldingen van overlijden van katten.
De stamboeksecretaris kan in overleg met de stamboekcommissie en het bestuur een deel van zijn of haar taken
delegeren.
Artikel 14.
De stamboeksecretaris controleert alle gegevens van de betreffende katten of nesten op de juistheid, zowel in
administratieve zin als in genetische zin, voordat deze opgenomen worden in het stamboek.
Aansluitend verwerkt hij of geeft hij opdracht aan zijn medewerker de gegevens in het stamboek te verwerken.
Artikel 15.
De volgende gegevens neemt de stamboeksecretaris op in het stamboek:
a. Volledige naam van de kat inclusief catterynaam.
b. Stamboeknummer.
c. Ras en variëteit volgens de rassenlijst.
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d. Codering voor ras, variëteit (EMS code).
e. Kleur, oogkleur en eventuele andere kenmerken.
f.

Geslacht, geboortedatum, gegevens nestgenoten.

g. Behaalde titels.
h. Naam en adres van de fokker.
i.

Uitgiftedatum.

Katten worden ingeschreven met een Limbra stamboeknummer met uitzondering van katten die al een nummer
van een ander stamboek hebben.
Het Limbra Cat Club stamboeknummer is als volgt opgebouwd:
-begint altijd met Limbra.
-gevolgd door: -L voor stambomen,
-A voor afstammingsbewijzen en
-R voor registratiebewijzen
-gevolgd door het jaartal
-gevolgd door de EMS afkorting van het ras
-gevolgd door het nestnummer en het volgnummer van het in leven gebleven kitten van het nest.
De gearchiveerde gegevens (zoals hier boven vermeld) van de in te schrijven nesten verwerkt de
stamboeksecretaris op één document. De zogenaamde stamboom, afstammingsbewijs of registratiebewijs.
Voor elke individuele kat uit het nest wordt een originele stamboom, afstammingsbewijs of registratiebewijs
vervaardigd. De stamboeksecretaris draagt er zorg voor dat van deze documenten een kopie bewaard wordt in
het archief van het stamboek.
Artikel 16.
Limbra Cat Club heeft besloten mee te werken aan een centrale registratie van catterynamen. De
stamboeksecretaris en stamboekcommissie werken dus samen met het CCR. Nieuwe catterynamen worden
aangevraagd en goedgekeurd door het CCR. Zie verder bij catterynamen vanaf artikel 23 tot artikel 26.
Artikel 17.
De stamboeksecretaris en/of stamboekcommissie geeft, indien gewenst, genetisch advies aan fokkerleden.
Artikel 18.
De stamboeksecretaris zal aan het einde van het verenigingsjaar samen met de stamboekcommissie een
beknopt jaarverslag opstellen over het afgelopen stamboekjaar. Dit moet uiterlijk twee maanden voor de
algemene ledenvergadering voorgelegd worden aan het bestuur van Limbra Cat Club.

Uitzonderingen
Artikel 19.
Op alle gedragsregels, verbodsbepalingen of verplichtingen voor leden die hieronder genoemd worden zijn
uitzonderingen mogelijk. Deze uitzonderingen moeten schriftelijk worden aangevraagd bij het
stamboeksecretariaat. De stamboekcommissie en stamboeksecretaris beslissen hierover na overleg met het
bestuur van Limbra Cat Club. De beslissing wordt de aanvrager schriftelijk meegedeeld. Op financiële
bepalingen of verplichtingen zijn geen uitzonderingen mogelijk.
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Regels, verbodsbepalingen en verplichtingen voor leden met een cattery. (gedragscode voor fokkers)
Artikel 20.
Indien een lid gebruik wil maken van het Limbra Cat Club stamboek dient hij/zij fokkerlid te zijn bij Limbra Cat
Club. Dit houdt in dat hij/zij een catterynaam aan moet vragen. Na goedkeuring van de catterynaam door de
Centrale Cattery Registratie (CCR) ontvangt de aanvrager een catterycertificaat van Limbra Cat Club en staat
officieel als fokkerlid geregistreerd bij Limbra Cat Club.
Fokkerleden dienen zich te allen tijde aan onderstaande regels, verbodsbepalingen en verplichtingen te houden.
a. Elk nest wat in de cattery geboren wordt dient aan het stamboeksecretariaat gemeld te worden. Ook als
er geen stambomen, afstammingsbewijzen of registratiebewijzen worden aangevraagd of afgegeven.
b. Van elk nest dient binnen 30 dagen geboorteaangifte gedaan te worden bij het stamboeksecretariaat.
Dit kan via de mail of per post. Tussen het moment van geboorteaangifte, aanvraag en uitgifte van de
stamboekpapieren, bestaat er de mogelijkheid dat er nestcontrole plaats vindt door de
stamboekcommissie of een door de stamboekcommissie aangewezen geschikte persoon. Geschikte
personen zijn o.a. de stamboeksecretaris, een gemachtigd dierenarts, keurmeester of een ander kundig
persoon. Tevens kunnen er bij twijfels over de aangegeven kleuren foto’s van de kittens opgevraagd
worden. Dit gebeurt in overleg en in het belang van het verwerken van de juiste gegevens in het Limbra
Cat Club stamboek. De kosten van deze door de vereniging opgelegde nestcontrole is voor rekening van
Limbra Cat Club.
c. De stamboekpapieren moeten worden aangevraagd voordat het nest vier maanden oud is.
d. Tegelijkertijd met de aanvraag van de stamboekpapieren dienen fokkerleden de vastgestelde
kostenvergoeding voor de stamboekpapieren te betalen door het verschuldigde bedrag over te maken
ovv factuurnummer op de bankrekening van Limbra Cat Club.
e. Stamboekpapieren worden pas afgegeven nadat gebleken is dat de opgave, voor zover te controleren,
correct is. Mocht achteraf blijken dat er toch een onjuiste opgave is gedaan, dan behoudt Limbra Cat
Club zich het recht voor de ten onrechte afgegeven papieren ongeldig te verklaren en terug te eisen.
f.

Fokkerleden dienen zorg te dragen, dat de moederpoes niet meer dan 2 nesten in één jaar en drie
nesten voortbrengt in een tijdvak van 24 maanden. Dit gerekend vanaf de geboortedatum van het
eerste nest van de totale drie nesten. Mochten binnen de genoemde 24 maanden toch meerdere nesten
voorkomen, dan wordt de aanvraag voor stamboekpapieren geweigerd. Tevens kan de
stamboekcommissie een fokverbod van maximaal 24 maanden voor deze poes uitspreken.

g. Fokkerleden hebben baat bij het opsturen van kopieën van stambomen van aangekochte of op andere
wijze verkregen katten naar het stamboeksecretariaat. Dit is van algemeen belang omdat dit ten goede
komt aan het nauwkeurig verwerken van stamboomaanvragen.
h. Stamboekpapieren behoren bij de daarop met naam genoemde kat. Bij eigendomsverandering dienen
deze stamboekpapieren aan de nieuwe eigenaar overhandigd te worden. Let op! Deze mogen niet
worden achtergehouden door de fokker tot na een eventuele castratie/sterilisatie van de kittens.
i.

Fokkerleden mogen uitsluitend gezonde kittens overdragen, indien een aangeboren gebrek bij de fokker
bekend is dient hij/zij dit voor de overdracht aan de nieuwe eigenaren mee te delen. De kittens moeten
minimaal 13 weken oud en volledig ingeënt tegen kattenziekte en niesziekte zijn. Ofwel één maal geënt
op de leeftijd van minimaal 12 weken, echter moeten de kittens dan minstens 2 weken na de enting bij
de fokker blijven, eventueel kan een nieuwe eigenaar de niesziekte enting herhalen, ofwel twee maal
geënt waarna de kittens minstens één week na de laatste enting bij de fokker moet blijven.
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Fokkerleden zijn verplicht mee te werken aan alle vormen van onderzoek of controle die de vaststelling
van juistheid van stamboekgegevens ten doel hebben. Op een dag worden er nooit meer als één cattery
bezocht. Indien de fokker het wenselijk acht kan hij/zij zelf een nestcontroleverzoek indienen bij het
stamboeksecretariaat. Let op! De kosten hiervan zijn voor rekening van de fokker als aanvrager.

k. Zelf gegevens veranderen in de uitgereikte stamboekpapieren is niet toegestaan en maken deze
papieren ongeldig.
l.

Eventuele gemaakte fouten door het stamboeksecretariaat dienen binnen 30 dagen gemeld te worden
bij het stamboeksecretariaat waarna zij gratis worden hersteld. Na deze termijn kan de stamboom
uitsluitend op kosten van de aanvrager gewijzigd worden.

m. Wanneer door fouten of vergissingen in de opgave van de aanvrager veranderingen of correcties
moeten worden aangebracht door de stamboeksecretaris, wordt het tarief opnieuw berekend.
n. Duplicaten: bij het zoekraken of verlies van stamboekpapieren of in gebreke blijven van de fokker,
bestaat de mogelijkheid een duplicaat te verkrijgen tegen betaling van het normaal voor dit document
geldende tarief. Op dit document zal worden aangegeven dat het om een duplicaat gaat. Bij afgifte van
een duplicaat vervalt de geldigheid van het origineel.
o. Stamboomnamen van katers en poezen uit een zelfde cattery mogen niet opnieuw gebruikt worden
voor kittens die in deze cattery geboren worden.
p. Fokkerleden mogen uitsluitend katten kruisen die binnen één rasgroep vallen.
Aanvullende bepalingen en adviezen
q. Een poes wordt niet eerder gedekt dan dat zij 10 maanden oud is. Dringend advies om te wachten tot de
poes minimaal 12 maanden of ouder is, rekening houdend met de lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling van de poes.
r. De verblijfplaats van poezen en katers van fokkerleden dient te voldoen aan de minimumeisen ten
aanzien van lucht, licht, ruimte, hygiëne en bewegingsvrijheid, zulks ter beoordeling van het bestuur.
Het niet voldoen aan redelijke minimumeisen kan een grond zijn voor het opzeggen van het
lidmaatschap/ontzetting.
s. Met witte katten mag alleen gefokt worden indien er met een BAER-test aangetoond is dat de kat aan
beide oren horend is. Kruisingen wit x wit zijn niet toegestaan.
t. Limbra Cat Club geeft fokkerleden het dringend advies alle mogelijke bij het ras behorende zinvolle
testen te laten doen alvorens de kat in te zetten voor de fok. Hier bedoelen we o.a. een test op HCM en
PKD bij rassen waar dit voorkomt. Maar ook bijvoorbeeld een Patella Luxatie test bij o.a. de Maine Coon.
u. Limbra Cat Club geeft fokkerleden het dringend advies hun katten minimaal 1 keer op felv/Fiv te laten
testen. Bij buitendekkingen dienen deze testen vaker gedaan te worden zowel bij poezen als dekkaters.
v. Op verzoek van de fokker kan er op de stamboom of afstammingsbewijs een watermerk “Niet bestemd
voor de Fok” geprint worden. Dit kan bijvoorbeeld bij een genetisch gebrek maar Limbra Cat Club biedt u
ook als fokker om persoonlijke redenen de mogelijkheid dit watermerk “Niet bestemd voor de Fok” te
laten printen. Dit kan per kitten uit het nest aangegeven worden. Voor deze service wordt een meerprijs
berekend.
Let op!!! U dient nog steeds uw afspraken met uw kittenkoper goed te omschrijven in een
verkoopcontract gezien Limbra Cat Club geen enkele verantwoordelijkheid voor de naleving hiervan
draagt. Dit watermerk is op verzoek van de fokker op de stamboom geprint. Maar als fokker dient u zich
te realiseren dat noch Limbra Cat Club noch enige andere vereniging mag weigeren stambomen af te
geven omdat dit watermerk bij één van de ouders erop staat. Wij denken echter wel dat met deze
vermelding het misbruik beter tegen te gaan zal zijn.
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Artikel 21.
Fokkerleden die zich niet aan het stamboekreglement houden, c.q. bewust fraude plegen dienen zich er van
bewust te zijn dat dit een grond kan zijn voor het opzeggen van het lidmaatschap door middel van royement. Zie
statuten van Limbra Cat Club.
Artikel 22.
Fokkerleden die een aanvraag insturen voor stambomen van een nestje zijn verplicht de betaling hiervan binnen
één maand te voldoen voor alle stambomen die zij hebben aangevraagd, ook als één of meerdere kittens na
aanvraag komen te overlijden. Bij te late betaling en herinnering kan door het stamboeksecretariaat een dubbel
tarief berekend worden. Indien bij herhaling niet aan betalingsverplichting wordt voldaan kan aan de betrokken
aanvrager, nadat hij/zij een waarschuwing heeft gekregen, de uitgifte van stambomen worden geweigerd. Dit
geldt ook bij betalingsachterstand van het lidmaatschap of show-kosten

Catterynamen
Artikel 23.
In het archief van Limbra Cat Club worden alleen catterynamen geaccepteerd indien deze geregistreerd zijn bij
de Centrale Cattery Registratie (CCR)en eigendom zijn van fokkerleden van Limbra Cat Club. Het is leden niet
toegestaan een catterynaam te laten registreren bij andere katten-organisaties. Fokkerleden die zich hier niet
aan houden, bewust fraude plegen dienen zich bewust te zijn dat dit een grond kan zijn voor het opzeggen van
het lidmaatschap door middel van royement. Zie statuten van Limbra Cat Club.
Artikel 24.
Bij het aanvragen van een catterynaam moeten minstens drie verschillende namen in volgorde van voorkeur
worden opgegeven. De toegestane naam mag geen verwarring geven met de al bestaande catterynamen en
moet goedgekeurd worden door de Centrale Cattery Registratie (CCR). Limbra Cat Club adviseert de aanvrager
ook dringend niet een ras of iets wat naar een ras verwijst te gebruiken in de naam van de cattery. Deze worden
hoogst waarschijnlijk niet goed gekeurd door de Centrale Cattery Registratie. Dit ter voorkoming van problemen
indien de cattery een ander ras gaat fokken. De vergoeding voor de registratie van de catterynaam wordt
vastgesteld door het bestuur van Limbra Cat Club. Als bewijs van inschrijving wordt aan de aanvrager een
catteryregistratiecertificaat verstrekt.
Artikel 25.
a. De catterynaam mag uitsluitend door de eigenaar worden gebruikt voor zelf gefokte katten.
b. Op één adres kunnen meerdere catterynamen van verschillende eigenaren worden toegestaan, mits zij
verschillende rasgroepen en rassen fokken. Hiervoor is schriftelijke toestemming vereist van de
stamboeksecretaris, stamboekcommissie en/of het bestuur. Vanuit het reglement van de Centrale Cattery
Registratie moeten deze personen allen bij de zelfde kattenvereniging fokkerlid zijn.
c. Meerdere personen kunnen gezamenlijk een catterynaam bezitten mits zij op hetzelfde adres gehuisvest zijn
en allen lid zijn van Limbra Cat Club waarvan tenminste 1 iemand geregistreerd staat als fokkerlid. Vanuit
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het reglement van de Centrale Cattery Registratie moeten deze personen allen bij de zelfde
kattenvereniging lid zijn.
d. De naam van de kat samen met de catterynaam mogen niet meer dan 30 lettertekens bevatten. Een spatie
wordt als één letterteken beschouwd.
e. Een catterynaam kan vóór de naam van de kat of achter de naam geplaatst worden. Deze aangegeven keuze
van plaatsing is definitief en kan bij uitzondering alleen door herregistratie gewijzigd worden. Hier worden
de daarvoor geldende tarieven inrekening gebracht bij het fokkerlid.
f.

Een catterynaam is in principe niet overdraagbaar aan derden, het bestuur van Limbra Cat Club kan wel
toestaan, dat de naam overgedragen wordt aan een wettige erfgenaam, mits deze zich als fokkerlid laat
registreren bij Limbra Cat Club. Voor deze procedure is schriftelijke toestemming vereist van de
stamboeksecretaris, stamboekcommissie en/of het bestuur. Na toestemming kan de catterynaam door
middel van catteryherregistratie overgedragen worden aan de erfgenaam. Hiervoor worden de daarvoor
geldende tarieven in rekening gebracht bij het nieuw geregistreerde fokkerlid bij Limbra Cat Club.

g. Na het vervallen van een catterynaam mag deze niet binnen 20 jaar op nieuw uitgegeven worden.
h. In geval van fraude en misbruik van de catterynaam kan door het bestuur besloten worden de catterynaam
te blokkeren.

Artikel 26.
De catterynaam komt te vervallen als:
a. Als er onder artikel 25 bij lid f geen overdracht heeft plaatsgevonden.
b. Er twintig jaar lang niet op de catterynaam is gefokt.
c. Indien het bestuur heeft besloten een catterynaam te blokkeren ten gevolg van misbruik en fraude met
een catterynaam.
d. Indien bij echtscheiding of het uiteengaan van partners en/of huisgenoten, die gezamenlijk eigenaar zijn
van een catterynaam geen overstemming bereikt wordt wie het recht behoudt de catterynaam te
voeren. In dit geval zullen beide partijen een nieuwe catterynaam moeten aanvragen.

Rassen
Artikel 27.
Tot een rasgroep behoren rassen, die dezelfde bouw hebben maar verschillen in haarlengte of aftekening.
Binnen een rasgroep mag gekruist worden met behoud van stambomen.
Er zijn de volgende rasgroepen:
a. Siamees, Oosters Korthaar, Balinees en Manderin
b. Abbesijn en Somali
c. Pers en Exotic
d. Burmees, Asian, Bombay, Burmilla, Tiffanie
e. Scottish fold, Scottish Straight, Highland Fold, Highland Straight met de regel dat Fold x Fold niet is
toegestaan.
f.

Tonkanees,Tibetaan

g. Rus, Nebelung
h. Selkirk Rex Korthaar, Selkirk Straight korthaar, Selkirk Rex langhaar, Selkirk Straight langhaar
i.

Brits Korthaar en Brits Langhaar.

LIMBURGS BRABANTSE CATTERYCLUB

pag. 10

Geen rasgroep maar wel uitzondering
Scottish Fold en Highland Fold, deze mogen niet onderling gekruist worden. De Scottish Fold en de Highland Fold
mogen gekruist worden met de Brits Korthaar en Brits Langhaar of een straight voorzien van negatieve DNA test
voor het fold gen. De kittens geboren uit deze combinatie zijn Fold of Straight.
Aanvullende voorwaarden Scottish Fold en Scottish Straight.
Indien een fokkerlid van Limbra Cat Club wil fokken met een Scottish Fold en/of Scottish Straight dienen zij te
voldoen aan aanvullende voorwaarden. Indien niet voldaan wordt aan deze aanvullen de voorwaarden zal de
stamboeksecretaris en de stamboek commissie niet overgaan tot het uitschrijven van stambomen.
- Dekkaters:
minimaal 1 x per jaar een hielscan doormiddel van een röntgenfoto
minimaal 1 x (liefst vaker) uitbrengen op show in de openklasse.
- Fokpoezen:
voor elk nest een hielscan doormiddel van een röntgenfoto
minimaal 1 x (liefst vaker) uitbrengen op show in de openklasse.
De Scottish Straight
- Om met een Straight kater of poes te mogen fokken dient voorafgaande aan een dekking een DNA test te zijn
afgenomen wat aantoont dat de Straight vrij is van de Fold mutatie.
De uitslagen van de testen dient de fokker mee te sturen bij het aanvragen van stambomen voor de kittens.
Limbra Cat Club geeft het dringend advies om ex-fokkatten rond 8 jaar nogmaals te röntgen en de uitslagen te
delen met het stamboek.
Kruisingen buiten de rasgroepen:
Fokkerleden die het voornemen hebben een kruising buiten de rasgroepen te doen dienen hiervoor altijd
toestemming te vragen aan de stamboekcommissie. Dit heet een outcross buiten het ras of rasgroep, het kan in
sommige gevallen nuttig/nodig zijn om het ras te verbeteren.
Kittens, geboren uit een kruising buiten de rasgroepen, waarvoor geen toestemming is verkregen, krijgen geen
stambomen, afstammingsbewijzen of registratiebewijzen. Fokkerleden die het voornemen hebben nieuwe
rassen of variëteiten te fokken, dienen het bestuur van Limbra Cat Club hiervoor schriftelijk toestemming te
vragen.
Hiervoor dienen fokkerleden een uitgebreid plan van aanpak aan te leveren. In dit plan moet staan:
o

het doel van de combinatie en wat de verwachtingen zijn.

o

met welke poes en kater (stamboomnaam + stamboomnummer) men het voornemen
heeft een outcross te doen.

o

hoe is de gezondheid van deze katten vastgesteld/gecontroleerd?

o

wat zullen naar verwachting de selectie punten zijn.

Een outcross-combinatie zou ten alle tijden ter verbetering van het ras moeten zijn, Limbra Cat Club vindt het
belangrijk dat de fokker aangeeft op welk(e) punt(en) men verbetering hoopt te krijgen door de outcross. Een
outcross-aanvraag zonder een duidelijk fokdoel wordt ten alle tijden afgewezen.
Met ingang van 5 april 2014 zijn er kosten verbonden aan het doen van een aanvraag voor een outcross. Het
tarief voor deze onkosten is vast gesteld op vijftig euro (onafhankelijk of de aanvraag goedgekeurd of afgewezen
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wordt) De stamboekcommissie zal na ontvangst van alle vereiste stukken en onkostenvergoeding de aanvraag
in behandeling nemen. Daar waar nodig zal de stamboekcommissie navraag doen en eventueel contact
opnemen voor een persoonlijk gesprek met de fokker van de aanvraag.
De stamboekcommissie heeft na ontvangst van alle vereiste stukken zes weken de tijd de aanvraag te
beoordelen. Indien de stamboekcommissie meer tijd nodig heeft zal dit tijdig aan de fokker aangegeven worden.
De fokker krijgt schriftelijk bericht (kan per post of mail) met het oordeel van de aanvraag. Bij een mogelijke
afwijzing van de aanvraag zal uitleg gegeven worden waarom de stamboekcommissie negatief besloten heeft.
Bij toestemming voor de outcross zullen in deze brief de gemaakte afspraken met de stamboekcommissie hier
nogmaals benoemd worden zodat de aanvragende fokker weet waar hij zich aan heeft te houden. Voor vragen
en informatie kan de fokker te allen tijde contact opnemen met de stamboekcommissie.
Na een mogelijke toestemming voor de outcross dient de fokker zich aan zijn plan van aanpak en doelstelling te
houden. Voorwaarde is dat men een kruisingsproduct enkel weer naar het oorspronkelijke ras terug kruist, zodat
men in de vierde generatie weer een volwaardige stamboom krijgt. De eerste drie generaties krijgen geen
stambomen maar afstammingsbewijzen met de toevoeging experimenteel. Kruisingen tussen
kruisingsproducten zijn niet toegestaan!
Kruisingsproducten die niet voor verdere fok aangehouden worden dienen het watermerk: Niet bestemd voor
de Fok op hun registratiebewijs c.q. afstammingsbewijs te krijgen.
Als de toestemming tot outcross is verleend, bepaald de stamboekcommissie in overleg met de
stamboeksecretaris tot welk ras alle kittens uit deze kruising behoren.
Kittens, geboren uit een kruising buiten de rasgroepen, waarvoor geen toestemming is verkregen, krijgen geen
stambomen, afstammingsbewijzen of registratiebewijzen.
Fokkerleden die het voornemen hebben nieuwe rassen of variëteiten te fokken, dienen het bestuur van Limbra
Cat Club hiervoor eveneens schriftelijk toestemming te vragen.

Varianten:
De term VAR (=VARIANT) wordt op de Stamboom/Afstamming bewijs of Registratie bewijs gegeven aan
kortharige katten waarvan met zekerheid te zeggen is dat deze dragers zijn van het langhaar gen. Dat wil
zeggen:
- Indien één van de ouders van het korthaar kitten een langhaar is, krijgt dit kitten de toevoeging ‘VAR’.
- Indien er een langhaar kitten wordt geboren uit twee kortharige ouders, dan krijgen deze twee ouders
ook de toevoeging ‘VAR’.
Uitzondering op de VARIANT-regel: Voor de Exotic uit de combinatie van de Pers x Exotic is de VARIANT-regel
niet van toepassing.
Indien men wil fokken met deze kat, wordt er geadviseerd deze te combineren met de half langharige kat van
dezelfde rasgroep. Dat wil zeggen een Abessijn variant met Somali, voor een Siamees variant of Oosters Korthaar
variant met een Balinees of Mandarin.
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Titelregistratie van Kampioenschappen
Artikel 28.
Bij het stamboek van Limbra Cat Club kunnen enkel titels van behaalde kampioenschappen worden
geregistreerd van Limbra Cat Club leden. De leden van Limbra Cat Club is het niet toegestaan een titel van een
behaald kampioenschap te laten registreren bij een andere kattenvereniging. De actuele eisen voor
titelregistratie vindt u op de website van de Federatie Nederlandse Kattenverenigingen of kunt u opvragen bij
het stamboeksecretariaat. De keurrapporten dienen ondertekend te zijn op de dag van de tentoonstelling.
Indien de kat al door een keurmeester gekeurd is op een eerdere tentoonstelling, moet de betreffende
tentoonstellingsorganisatie het certificaat laten bijtekenen door een andere bevoegde keurmeester van dat ras
of variëteit. Let op! De eigenaar van de kat dient zelf zorg te dragen dat de betreffende
tentoonstellingsorganisatie hier van op de hoogte is en er op te letten dat het bijtekenen ook daadwerkelijk
gebeurd. Na afloop van de tentoonstelling is het niet meer mogelijk bij te laten tekenen. Zie ook het showreglement van de Limbra Cat Club.
Artikel 29.
Voor het aanvragen van kampioenschapscertificaten dient de aanvrager kopieën van de voor en achterzijde van
de betreffende oorkonden aan het stamboeksecretariaat of de stamboekmedewerker die deze taak heeft te
sturen. Dit kan zowel via de mail als over de post. Na betaling van het hiervoor geldende tarief wordt het
kampioenschapscertificaat naar de aanvrager verstuurd.
Limbra Cat Club erkend geen ‘doppelbewertungen’. Dus er geldt maar 1 titelpunt per dag.

Artikel 30.
Het stamboeksecretariaat kan informatie opvragen over kampioenschapscertificaten die uitgegeven zijn door
andere kattenverenigingen. Wanneer een titel niet is opgenomen bij de titelregistratie van de betreffende
kattenvereniging, wordt deze titel niet vermeld op de stambomen, afstammingsbewijzen of registratiebewijzen.
Titels van andere kattenorganisaties als FNK aangesloten verenigingen worden niet standaard overgenomen.
Artikel 31.
Bij de aanvraag voor stamboekpapieren dient u altijd een kopie van de eventuele hoogst behaalde titel van
zowel de moederpoes als de dekkater mee te sturen.
Artikel 32.
In het belang van het fokken van katten op een zo breed mogelijke basis, worden in de regel stambomen en
andere documenten van andere vakkundig geleide stamboeken erkend. Bij twijfel aan de juistheid van een
stamboom/afstammingsbewijs zal de stamboeksecretaris niet direct tot aanvaarding van de gegevens overgaan.
Een onderzoek zal tevoren elke twijfel moeten opheffen. De stamboeksecretaris doet dit in overleg met de
stamboekcommissie en/of het bestuur.

Geldmiddelen en financiële administratie
Artikel 33.
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De fokkerleden en leden kunnen de geldende tarieven vinden op de website van Limbra Cat Club, in het
verenigingsblad de Miauw of kunnen deze bij het bestuur of stamboeksecretariaat navragen.
Artikel 34.
De penningmeester ontvangt de betalingen voor de aanvragen van de fokkerleden zoals deze door het bestuur
van Limbra Cat Club zijn vastgesteld. Aan het einde van het verenigingsjaar wordt de rekening en
verantwoording afgegeven aan het bestuur en wordt de kascommissie in de gelegenheid gesteld de financiële
administratie te controleren.

Inwerkingtreding
Artikel 35.
De datum van inwerkingtreding van dit Limbra Cat Club stamboekreglement is 10 juni 2018
Hiermee vervallen alle eerdere opgestelde stamboekreglementen van Limbra Cat Club.

