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LIMBRA CAT CLUB 

Showreglement en toelichting 

 

Wij raden u aan om het onderstaande goed te lezen, dit om teleurstellingen te 

voorkomen. 

 

Alle erkende rassen en variëteiten op de CAC lijst van de FNK kunnen voor de show worden 

ingeschreven. Zij zullen worden gekeurd door (inter)nationaal erkende keurmeesters volgens geldige 

internationale standaarden. Ook de huiskat kan ingeschreven worden voor de show. Katten met een 

genetische afwijking c.q. anomalie (bijv. polydactylie) worden niet geaccepteerd op onze shows. 

  

Uw inschrijving: 

Gebruikt u bij voorkeur het online inschrijfformulier op de website van Limbra Cat Club. Het gebruik 

van blanco papier of inschrijfformulier van andere verenigingen is in uitzonderlijk geval echter ook 

toegestaan. Mocht u wensen hebben, vermeld deze dan op het inschrijfformulier. Het is aan de 

showorganisatie om te bepalen in hoeverre wij hiermee tegemoet kunnen komen.  

 

Sluitingsdatum inschrijvingen: 

Het inschrijfbureau sluit zodra het toelaatbare aantal inschrijvingen is bereikt, doch uiterlijk 7 dagen 

voor de show. In principe wordt er per kat één kooi uitgegeven. Per kooi kunnen/mogen meer dan 1 

kat geplaatst worden. Dit is ter beoordeling van de organisatie van de show. 

 

Catalogus: 

Een catalogus is verplicht voor iedere exposant, te voldoen tegelijk met de inschrijfgelden. 

 

Extra kooi: 

Het gebruik van een extra kooi is mogelijk tegen betaling van € 20,- per kooi. 

 

Nesten: 

Nesten worden alleen toegelaten als de kittens ouder zijn dan 13 weken maar niet ouder dan 17 

weken. Ze dienen voorzien te zijn van een geldig vaccinatiebewijs. Nesten met kittens moeten een 

geldige rabiësvaccinatie hebben. 

 

Betaling inschrijfgeld: 

Na ontvangst en acceptatie van uw inschrijfformulieren zal het inschrijfbureau u een 

bevestigingsemail toezenden met daarbij, ter controle, de gegevens van de ingeschreven kat(ten). 

Ook de betalingsgegevens staan hierin vermeld.  

Mocht Limbra Cat Club de betaling op de showdag nog niet hebben ontvangen, dient de exposant bij 

binnenkomst op de showdag de betaling te voldoen, daarna volgt toegang tot de show. Hiervoor 

worden € 5,- extra administratiekosten gerekend. Het is niet mogelijk om via de pin te betalen. 

Het kan voorkomen dat u al betaald heeft maar het bij ons nog niet zichtbaar is. In dat geval 

verzoeken wij u om ons een bewijs te overhandigen van uw betaling, een schermprintje van de 

betaling op uw bankapp is al voldoende. 

Bij het niet verschijnen op de show blijft de exposant betalingsplichtig. Wanneer na aanmaningen 

geen betaling volgt, wordt de vordering uit handen gegeven aan de deurwaarder. De 

administratiekosten voor Limbra Cat Club bedragen in dat geval € 50,- exclusief de overige kosten. 

Ook zal voor een volgende show geen inschrijving meer plaats vinden. 

 



LCC-showreglement 21-12-2022 2 

 

Terugtrekken van ingeschreven katten of wijziging inschrijving: 

Omruilen en/of terugtrekken van een kat kan plaatsvinden tot en met de zondag twee weken voor 

de show. Hiervoor wordt per kat € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.  

Als een kat binnen 2 weken voor de show wordt teruggetrokken, blijft het volledige inschrijfgeld 

verschuldigd.  

Inzending van een inschrijfformulier maakt u betalingsplichtig! Eventueel te verrichten betalingen 

zullen alsnog opgevorderd worden.  

Binnen 1 week voor de show kan niet meer worden veranderd. Men kan dan slechts de oude 

inschrijving terugtrekken, zonder recht op restitutie van het inschrijfgeld en opnieuw inschrijven 

tegen betaling van het (nieuwe) volledige inschrijfgeld. 

 

Klasse verandering: 

Indien uw kat na de inschrijving een CAC, CAP, CACIB, CACIP, CAGCI, CAGPI, CACE of CAPE behaald 

heeft, dient dit schriftelijk en alleen via de mail (niet via Facebook!) bij het inschrijfbureau te worden 

gemeld, uiterlijk de dinsdag na het behalen hiervan. Hierbij dient te worden vermeld waar, wanneer, 

bij welke vereniging en bij welke keurmeester de titel is behaald. 

Op de dag van de show zelf worden geen verzoeken tot klasse verandering in behandeling genomen! 

 

Determinatieklasse: 

Determinatie is mogelijk om de vachtkleur van de betreffende kat vast te stellen. Dit wordt 

vastgesteld door tenminste 2 allround keurmeesters (indien mogelijk 3). Ook een determinatie op ras 

is bij de Limbra Cat Club mogelijk.  

Inschrijven voor de determinatieklasse kan tegen betaling van € 14,- (voor LCC leden € 12,-). De 

exposant ontvangt naderhand een, door de betreffende keurmeesters ondertekend, certificaat van 

de determinatie. 

 

Veterinaire keuring: 

Op de dag van de show wordt er door een team onder leiding van een dierenarts gekeurd van 7:30 

tot 9:00 uur. Alle dieren die meegenomen worden naar de show dienen door een (para-)veterinair te 

worden gekeurd voordat ze toegelaten worden tot de zaal. 

LET OP!!! Op onze show geldt een chipplicht, deze zal bij binnenkomst gecontroleerd worden. 

 

Kattenziekte: 

Voor elke kat moet een geldig bewijs van vaccinatie tegen kattenziekte worden overlegd, dat 

minimaal 2 weken en maximaal 1 jaar oud is voor dood vaccin en maximaal 2 jaar oud voor levend 

vaccin. Tenzij gevaccineerd met een entstof die een langere werking heeft. De datum van de 

dierenarts is bindend. 

 

Niesziekte: 

Voor niesziekte dient de vaccinatie minimaal 2 weken oud en maximaal 1 jaar oud te zijn. Tenzij 

gevaccineerd met een entstof die een langere werking heeft. De datum van de dierenarts is bindend. 

 

Kittens: 

Bij kittens geldt de 1e vaccinatie. Deze vaccinatie dient binnen 2 maanden te zijn herhaald. De 

herhalingsvaccinatie moet minstens 1 week voor de show zijn uitgevoerd. Een vaccinatie gegeven 

vanaf een leeftijd van 12 weken geldt als volledige vaccinatie en niet als jeugdvaccinatie indien het 

een levend (verzwakt) entstof betreft en heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. 
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Rabiësvaccinatie: 

Exposanten die hun dieren vanuit het buitenland meenemen naar de show moeten ook in het bezit 

zijn van een geldig bewijs van vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid) en de katten moeten gechipt 

zijn. Dit is een regel van de douane. Om te showen is deze vaccinatie (nog) niet verplicht. 

Rabiësvaccinaties moeten hebben plaatsgevonden op z'n laatst 21 dagen voor de show en geldig zijn 

tot de datum vermeld op het vaccinatiebewijs. De recente rabiësvaccinaties hebben een 

geldigheidsduur van drie jaar. Dit geldt ook voor kittens, met als gevolg dat kittens vanuit het 

buitenland op zijn vroegst met 15 weken naar de show kunnen komen. 

 

Exposanten ontvangen na de veterinaire keuring een, door de dierenarts afgestempelde, 

keuringskaart. Deze dient bij binnenkomst in de showhal te worden gecontroleerd door een 

showmedewerker. 

 

Richtlijnen veterinaire keuring: 

Er zal streng worden gekeurd. Afgekeurde katten worden niet toegelaten tot de showhal. Als bij een 

kat van een exposant een vermoeden bestaat van een besmettelijke ziekte of aandoening, dan wel is 

vastgesteld, vormen ook de overige katten van deze exposant een gevaar voor hun omgeving. Deze 

ogenschijnlijk gezonde katten worden eveneens afgekeurd. Ook tijdens de show kunnen katten 

direct uit de hal worden verwijderd indien deze volgens een dierenarts een gezondheidsrisico zouden 

kunnen zijn. 

 

Afkeuring volgt ook als: 

− De bijbehorende vaccinatiepapieren niet in orde zijn; 

− In het oor levende oormijten worden gevonden; 

− De verdachte kat schimmelplekken vertoont; 

− De kat opgezette lymfeklieren heeft; 

− De kat zichtbaar zwanger is; 

− De kittens ondervoed zijn 

 

Uitdrukkelijk willen wij u erop wijzen dat katten met vlooien en/of vlooienpoepjes niet worden 

toegelaten! Ook niet na uitkammen. 

De exposanten dienen zich onvoorwaardelijk bij de beslissing van de dierenartsen neer te leggen. 

Bij afkeuring door de desbetreffende dierenartsen heeft u geen recht op restitutie van het 

inschrijfgeld. 

 

Kooien: 

De kooien bij de Limbra Cat Club zijn 60cm x 60cm en zijn met twee kooien op één bak geplaatst. 

Exposanten die een dubbele kooi toegewezen hebben gekregen kunnen het tussenschot openen 

waardoor er een kooi van 120cm x 60cm ontstaat. Men is verplicht gordijntjes aan te brengen. 

Verder zijn mee te brengen: kleine kattenbak, eet- en drinkbakjes en een vloerkleedje. 

Kattenbakvulling is op de tentoonstelling beperkt gratis verkrijgbaar. 

Indien gewenst mogen de tussenschotten van de kooien worden geopend, maar onder geen enkele 

voorwaarde verwijderd worden. Overtreding hiervan kan diskwalificatie tot gevolg hebben. 

Beschadigingen aan de kooien worden op de betreffende exposant verhaald. 

 

Gebruik eigen kooien: 

U kunt bij Limbra Cat Club gebruik maken van uw eigen showkooi. 
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Per kat wordt 60cm tafellengte gereserveerd. Is uw kooi groter dan het aantal ingeschreven katten x 

60cm dan dient u voor elke 10cm die uw kooi groter is, € 3,00 extra te betalen. Bij de inschrijving van 

de kat(ten) dient u aan te geven hoe groot uw eigen kooi is. Bij de zaalindeling wordt de door u 

aangegeven maat sturdie ingetekend.  

 

Toegang deelnemers/begeleiders en leden van de Limbra Cat Club: 

Iedere exposant heeft doorlopend toegang tot de showhal. Eén begeleider heeft eveneens gratis 

toegang. Eventuele overige begeleiders dienen een toegangsbewijs te kopen aan de bezoekerskassa. 

Leden van de Limbra Cat Club hebben gratis toegang op vertoon van hun geldige lidmaatschapskaart. 

 

Aansprakelijkheid: 

De Limbra Cat Club en de showorganisatie zijn niet aansprakelijk voor: 

− Diefstal, schade of verwondingen aan of van personen, dieren of materialen die tijdens de 

show zijn ontstaan of aangebracht; 

− Ziekte en daaruit voortvloeiende dokterskosten, opgelopen tijdens de show bij de 

geëxposeerde katten;  

− Verlies of ontsnappen van katten; 

− Ziekte of verwondingen en daaruit voortvloeiende kosten die exposanten of begeleiders op 

de tentoonstelling oplopen. 

 

Door insturen en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart de exposant dat in zijn/haar 

woning/ cattery geen dieren aanwezig zijn die een besmettelijke ziekte hebben en dat hij/zij de 

organisatie van de show zal waarschuwen wanneer dit vlak voor de datum van de show toch het 

geval mocht zijn. 

De organisatie kan inschrijvingen zonder opgave van redenen weigeren. 

Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de showorganisatie van de Limbra Cat Club. 

 

Fotograferen en filmen 

Voorafgaand, tijdens en na de show is het mogelijk dat er foto’s en filmpjes gemaakt worden. 

Deze kunnen en mogen worden gebruikt voor publicatie doeleinden. 

 

Verkoop van dieren 

Onze show is niet-bedrijfsmatig. Daarom is het ten strengste verboden om voor, tijdens of na de 

show kittens, katten of andere dieren te verhandelen dan wel aan een andere eigenaar over te doen. 

Dit geldt voor het gehele showterrein inclusief de parkeerplaatsen rondom het gebouw waar de 

show plaatsvindt. Indien gewenst mogen uw dieren wel te koop worden aangeboden voor later bij u 

thuis, maar dit doet u op eigen verantwoording. Verkoop van dieren kan worden gezien als 

bedrijfsmatigheid, u dient hiervoor over de juiste papieren te beschikken. 


