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Een kat kan als Kampioen (Ch.) worden geregistreerd indien deze kat drie maal een CAC 

(Certificat d'Aptitude au Championnat) behaald heeft onder drie verschillende keurmeesters. 
Een kat kan als Premior (Pr.) worden geregistreerd indien deze kat drie maal een CAP (Certificat 

d'Aptitude au Premiorat) heeft behaald onder drie verschillende keurmeesters. 
 

Een kat kan als Internationaal Kampioen (Int.Ch.) geregistreerd worden indien deze kat drie 
maal een CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté) behaald heeft in 

twee verschillende landen of vier maal een CACIB behaald heeft in hetzelfde land, onder 
tenminste twee verschillende keurmeesters. 

Een kat kan als Internationaal Premior (Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat drie maal 

een C.A.P.I.B. (Certificat d'Aptitude au Premiorat International de Beauté) heeft behaald in twee 
verschillende landen of vier maal een C.A.P.I.B. in hetzelfde land, onder tenminste twee 

verschillende keurmeesters. 
 

Een kat kan als Groot Internationaal Kampioen (Gr.Int.Ch.) geregistreerd worden, indien deze 
kat drie maal een CAGCl (Certificat d'Aptitude au Grand Championnat International) behaald 

heeft in twee verschillende landen of vier maal een CAGCl in hetzelfde land, onder drie 
verschillende keurmeesters. 

Een kat kan als Groot Internationaal Premior (Gr.Int.Pr.) geregistreerd worden indien deze kat 

drie maal een CAGPl (Certificat d'Aptitude au Grand Premiorat International) heeft behaald in 
twee verschillende landen of vier maal een CAGPl in hetzelfde land, onder drie verschillende 

keurmeesters. 
 

Een kat kan als Europees (Groot Internationaal) Kampioen (Eur.(Gr.Int.)Ch.) worden 
geregistreerd indien deze kat drie maal een CACE (Certificat d'Aptitude au Championnat 

Européen) heeft behaald in drie verschillende landen of vier maal een CACE in twee verschillende 
landen of vijf maal een CACE in hetzelfde land, onder drie verschillende keurmeesters. 

Een kat kan als Europees (Groot Internationaal) Premior (Eur. (Gr.Int.)Pr.) worden geregistreerd 

indien deze kat drie maal een CAPE (Certificat d'Aptitude au Premiorat Européen) heeft behaald 
in drie verschillende landen of vier maal een CAPE in twee verschillende landen of vijf maal een 

CAPE in hetzelfde land, onder drie verschillende keurmeesters. 
 

Een kat kan als Groot Europees Kampioen (Gr.Eur.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat 
vier maal een CAGCE (Certificat d'Aptitude au Grand Championnat Européen) heeft behaald in 

vier verschillende landen of vijf maal een CAGCE in drie verschillende landen of zes maal een 
CAGCE in twee verschillende landen of zeven maal een CAGCE in hetzelfde land, onder vier 

verschillende keurmeesters. 

Een kat kan als Groot Europees Premior (Gr.Eur.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat vier 
maal een CAGPE (Certificat d'Aptitude au Grand Premiorat Européen) heeft behaald in vier 

verschillende landen of vijf maal een CAGPE in drie verschillende landen of zes maal een CAGPE 
in twee verschillende landen of zeven maal een CAGPE in hetzelfde land, onder vier verschillende 

keurmeesters. 
 

Een kat kan als Wereld Kampioen (W.Ch.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Ch. 
vier maal een CACM (Certificat d’Aptitude au Championnat Mondial) heeft behaald in drie 

verschillende landen of vijf maal een CACM in twee verschillende landen, of zes maal een CACM 

in hetzelfde land, onder vier verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van 



buiten Europa, of zes maal een CACM heeft behaald in ten minste drie verschillende landen onder 
zes verschillende keurmeesters van minimaal twee verschillende nationaliteiten. 

Een kat kan als Wereld Premior (W.Pr.) worden geregistreerd, indien deze kat als Gr.Eur.Pr. vier 

maal een CAPM (Certificat d’Aptitude au Premiorat Mondial) heeft behaald in drie verschillende 
landen of vijf maal een CAPM in twee verschillende landen, of zes maal een CAPM in hetzelfde 

land, onder vier verschillende keurmeesters, waarvan minimaal één keurmeester van buiten 
Europa, of zes maal een CAPM heeft behaald in ten minste drie verschillende landen onder zes 

verschillende keurmeesters van minimaal twee verschillende nationaliteiten. 
 

De kampioenschappen dienen in volgorde behaald te worden. Er mag op één dag maar één 
certificaat behaald worden. De certificaten moeten ondertekend zijn op de dag(en) waarop de 

tentoonstelling is gehouden. Wanneer niet aan de eis van vier, resp. drie of twee verschillende 
keurmeesters voldaan is, moet het certificaat tijdens de desbetreffende tentoonstelling door een 

andere bevoegde keurmeester bijgetekend zijn. 

 
Certificaten behaald op een show georganiseerd door een vereniging, die aangesloten is bij de 

FIFe, worden niet erkend. Dit geldt niet alleen voor Felikat, Mundikat, 1. DEKZV en FBE = Felis 
Belgica, maar voor alle bij de FIFe aangesloten verenigingen. 


