
Op 19 februari 2017 is het weer zover! 

 

 

De Nederlandse Katten Fokkers Vereniging organiseert  dan  weer haar internationale 

Kat-Expo in De Parel Sports & Events, Prinses Margrietstraat 15, 4793 CB Fijnaart (NB) 

 

Inschrijving voor extra ringkeuring volwassen katten, kastraten en kittens 

 

Op deze show zullen weer  alle bekende rassen te zien zijn: 

Perzisch langhaar en Exotic Shorthair in verschillende kleurvariëteiten,  halflangharen zoals Noorse 

Boskat, Maine Coon, Heilige Birmaan, Ragdoll en Somali, maar ook de korthaar rassen zoals 

Siamees, Blauwe Rus, Brits Korthaar (Whiskas-kat), Devon Rex en Cornish Rex met hun mooie 

krulletjes, Abessijn, Sphynx (de naaktkat), Bengaal, Ocicat. 

 

Standhouders zullen hun artikelen op het gebied van dierenverzorging en dierenbenodigdheden 

tijdens de show te koop aanbieden. 

 

Tijdens deze show zijn er prijzen voor de volgende BIS series: Perzisch Langhaar/Exotic Shorthair, 

Maine Coon, Overig Halflanghaar en Overig Korthaar. 

Bij voldoende inschrijvingen van een ras kan het bestuur besluiten een BIS serie toe te voegen. 

 

Bij voldoende inschrijvingen (20 katten voor 5 februari 2017) is er tevens een Special voor de 

Heilige Birmaan/Ragdoll en Sphynx/Rex. 

Waarom zou u speciaal bij de NKFV gaan showen? 

De NKFV probeert haar shows altijd een ontspannen sfeer te geven. Er zijn regelmatig 

prijsuitreikingen op het podium o.a. de Best in Variëteiten, Beste Huiskat, Nest en Ereklasse.  

De keuringen zijn zowel voor publiek als exposanten te zien en u kunt delen in de spanning, als het 

gaat om de Best In Show-verkiezingen. 

Alle BIS  katten zullen 's middags op het podium getoond worden. 

Een groep van  internationale keurmeesters bepaalt welke katten zij het mooiste vindt en welke 

katten hun titels behoren te krijgen. 

 

Een ander belangrijk punt om te gaan showen bij de NKFV is dat er  al een variëteitsprijs 

beschikbaar is als er drie katten van hetzelfde ras en kleur aanwezig zijn. 

Samenvoegen van verschillende variëteiten tot een groep "overig" is ter beslissing van het bestuur 

en kan alleen  indien er vijf of meer katten binnen die categorie vallen      

(zelfde ras, zelfde aftekening, verschillende kleuren) 

Wilt u uw kat inschrijven voor de NKFV Show? Wij verwijzen u graag naar het inschrijfformulier 

waarop u uw gegevens kunt invullen. 

Deze kunt u vinden op deze website bij het menu shows. 

 

 


